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Zamawiający :  

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

 tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20 

regon 007010881 

NIP 776-000-48-23 

http://www.mwmskansen.pl 

e-mail: skansen@mwmskansen.pl 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego” 

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych  Nr   611375-N-2019 z dnia 18.10.2019r. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI: 

 

1. Formularz Ofert – Załącznik Nr 1; 

2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. podstaw  wykluczenia – Załącznik Nr 2; 

3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24  ust. 1 pkt  23 Ustawy – Załącznik. Nr 3; 

4. Wzór Umowy – Załącznik Nr 4; 

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Załączniki Nr 5.1 – 5.11 

 

 

 

 

 

 

SPORZĄDZIŁA:                                                                        ZATWERDZIŁ:                                                                    

KOMISJA PRZETARGOWA     DYREKTOR  

                                                                                                    MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU 
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1.0 Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20 

regon 007010881 

NIP 776-000-48-23 

http://www.mwmskansen.pl 

e-mail: skansen@mwmskansen.pl 

 

2.0 Tryb udzielenia zamówienia:  

 

2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza 

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

realizowane jest  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. 

2.2 Zadanie finansowane jest z Budżetu Województwa Mazowieckiego.   

2.3 Ilekroć w SIWZ jest mowa o: 

1) Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 

2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178); 

2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843); 

3) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu; 

4) Specyfikacji lub SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

5) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

6) Umowie - należy przez to rozumieć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wraz z 

załącznikami. 

7) Umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami. 

8) RODO - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

2.4 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2.5 SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego 

http://www.mwmskansen.pl 

2.6 Regulacje RODO. 

1) W  przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe 

podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), podwykonawcy będącego 

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej),  

2) Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają  też zastosowanie do umowy  zawartej w 

wyniku niniejszego  przetargu oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem 

przedmiotowego postępowania. 

3) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w pkt 19.0  SIWZ oraz we wzorze Umowy. 

2.7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się odpowiednie przepisy powołane w treści SIWZ. 

Zgodnie z art. 14 ust.1 Ustawy do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
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3.0 Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zwanego dalej „sprzętem”. Oferowany 

sprzęt powinien być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji (2018/2019), posiadać stosowne 

certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu.  

3.2 Zakres zamówienia obejmuje: zakup sprzętu wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego.  

3.3 Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

30213000-5 Komputery osobiste 

30120000-6 urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego 

30237000-9 części, akcesoria i wyroby do komputerów 

30232110-8 drukarki laserowe 

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

3.4 Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 5.1 – 5.11 do SIWZ.  

2) W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujący określone produkty lub usługi, oznacza to, że 

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest 

to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki 

towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub 

równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;  

3) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym;  

4) W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres 

wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego sprzętu winny mieścić się we 

wskazanych przez Zamawiającego zakresach.  

5) Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania dostaw do potrzeb 

wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem:  

a) CZĘŚĆ  I – LAPTOP  WERSJA 1; 

b) CZĘŚĆ  II- LAPTOP  WERSJA 2; 

c) CZĘŚĆ III - STACJA ROBOCZA WERSJA 1; 

d) CZĘŚĆ  IV - STACJA ROBOCZA WERSJA 2 ;  

e) CZĘŚĆ V- MONITOR; 

f) CZĘŚĆ VI- UPS; 

g) CZĘŚĆ VII- URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE;  

h) CZĘŚĆ VIII- DRUKARKA TERMICZNA;  

i) CZĘŚĆ IX- DRUKARKA LASEROWA;  

j) CZĘŚĆ X- OPROGAROMANIE PAKIET  BIUROWY;  

k) CZĘŚĆ XI- OPROGAROMANIE SYSTEMOWE DO ARCHIWIZACJI STACJI ROBOCZYCH 

WRAZ Z WDROŻENIEM.  

7) Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które Wykonawca może złożyć ofertę, ani nie wskazuje 

maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy.  

8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

9) Zamawiający określił minimalne wymagania  w odniesieniu do każdej  oferowanej części zamówienia w 

kol. 1  SZCZEGÓŁOWEGO  OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącego  Załącznik nr 5.1-

5.11 SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej w danej części zamówienia 

obowiązany będzie  złożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty   potwierdzające  spełnienie wymagań 

określonych przez Zamawiającego w kol. 1  SZCZEGÓŁOWEGO  OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA (Załącznika nr 5.1-5.11 SIWZ), w tym co najmniej: 

a) SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, sporządzony wg Załącznika 

nr 5.1-5.11 SIWZ poprzez wypełnienie kol. 2 w ww. załącznika w sposób odpowiadający 

na wszystkie wymagania i parametry wskazane w kol. 1, 

b) Certyfikaty, zaświadczenia  i oświadczenia wymagane w kol. 1  SZCZEGÓŁOWEGO  

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznika nr 5.1-5.11 SIWZ). 

. 
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3.5 Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 

1) w częściach I, VI  zamówienia wynosi  24 miesiące, 

2)  w częściach II, III, IV, V zamówienia wynosi 36 miesięcy, 

3) w częściach VII, VIII, IX zamówienia wynosi – 12 miesięcy. 

3.6 W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu. 

3.7 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący 

Załącznik nr 4 do SIWZ.  

3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.  

3.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy. 

3.10 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców w formularzu oferty sporządzonym wg Załącznika nr 1 

do SIWZ.  

3.11 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z 

rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.  

 

4.0 Termin wykonania zamówienia 

4.1 Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia nie może przekroczyć 28 dni licząc od daty 

udzielenia zamówienia (tj. zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia). 

4.2 Skrócenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert  w każdej części 

zamówienia z wagą – 40%  i będzie oceniane  zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 14 SIWZ. 

 

5.0 Warunki udziału w postępowaniu: 

 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu 

oraz w SIWZ. 

5.2 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23  oraz art.24 ust. 5 pkt 1 

Ustawy.  
5.3 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy. 

5.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, art. 24 ust. 5 pkt 1 i 

8  Ustawy może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem 

skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

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

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

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

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione 

dowody. 

5.5 Zamawiający nie określił  w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu dotyczących: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  wynika to z 

odrębnych przepisów, 

2) zdolności technicznej lub zawodowej,   

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

5.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 Ustawy przepisy  i zapisy 

SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie  lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

5.7 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy. 

5.8 Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia dokonana zostanie na podstawie wykazu oświadczeń i 

dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, wymaganych w niniejszym postępowaniu. 

5.9 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.10 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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6.0 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy. 

 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1   Ustawy tj. w stosunku do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

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

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. 

zm. ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 ). 

 

7.0  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

7.1 Oświadczenia  lub dokumenty, które należy złożyć w załączeniu do oferty sporządzonej w oparciu o 

Formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ:  

1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy dot. podstaw  wykluczenia, sporządzone wg 

Załącznika Nr  2 do SIWZ; 

2) uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, jeżeli  Wykonawca działa  

przez pełnomocników. 

7.2 Oświadczenie, o których  mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ musi być 

złożone w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i  SIWZ w celu 

potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

7.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym  mowa w 

art. 25a ust. 1 Ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2  do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy z wykonawców wykazuje  brak podstaw wykluczenia. 

 

7.4 Oświadczenia  lub dokumenty, które samodzielnie składa Wykonawca    po terminie do składania ofert. 

 

7.4.1 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 

Ustawy Wykonawca, działając zgodnie z art. 24 ust.11 Ustawy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej informacji, 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, które można sporządzić wg Załącznika Nr 3 do SIWZ. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

uczestniczącym w niniejszym przetargu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym 

postępowaniu. 

7.4.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa powyżej, sporządzone  wg Załącznika Nr 3 do SIWZ,  składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

7.5 Oświadczenia  lub dokumenty, które składa Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza. 

 

7.5.1 Zgodnie z treścią ogłoszenia o niniejszym zamówieniu Zamawiający przewiduje zastosowanie 

procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu.  

7.5.2 Zgodnie z art. 26  ust. 2  Ustawy przed udzieleniem niniejszego zamówienia Zamawiający wzywa 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 

5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak 

podstaw wykluczenia wskazanych w niniejszym postępowaniu. 

7.5.3 Na mocy art. 26 ust. 2 Ustawy Zamawiający: 

1) nie żąda w niniejszym postępowaniu dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 13-22 Ustawy oraz  
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2) żąda dokumentów  potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wg  art. 24 ust.5  pkt 1  

Ustawy w postaci odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 

3) żąda, w odniesieniu do każdej  oferowanej części zamówienia, dokumentów   potwierdzających  

spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w kol. 1  SZCZEGÓŁOWEWGO  OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznika nr 5.1-5.11 SIWZ), w tym co najmniej:  

c) SZCZEGÓŁOWEGO  OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, sporządzonego wg 

Załącznika nr 5.1-5.11 SIWZ poprzez wypełnienie kol. 2 w ww. załącznika w sposób 

odpowiadający na wszystkie wymagania i parametry wskazane w kol. 1, 

d) Certyfikatów, zaświadczeń  i oświadczeń wymaganych w kol. 1  SZCZEGÓŁOWEGO  

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Załącznika nr 5.1-5.11 SIWZ). 

7.5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.3 pkt 2) SIWZ  składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

7.5.5 Dokumenty, o których mowa w pkt  7.5.4 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  7.5.4  SIWZ, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.5.5  SIWZ stosuje się 

odpowiednio. 

7.5.7 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

7.5.8 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia składa dokumenty w zakresie, w którym każdy z wykonawców 

wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

7.5.9 Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.5.3 pplt 3 lit. b), złożyć równoważne 

dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

7.5.10 Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o 

których mowa w pkt 7.5.3 pplt 3 lit. b), może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio 

zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez 

wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub 

środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego 

zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 

7.6 Oświadczenia, o których mowa w pkt 7.0 SIWZ  dotyczące Wykonawcy lub wykonawców wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, składane są w oryginale.  
7.7 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.0 SIWZ  inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio 

Wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7.8 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o 

których mowa w niniejszym postępowaniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

7.9 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

niniejszym przetargu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. 

7.10 Dokumenty lub oświadczenia, wymagane od Wykonawcy w niniejszym przetargu, sporządzone w języku 

obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

7.11 W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym 

przetargu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
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przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub 

dokumentów, o ile są one aktualne. 

7.12 Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

7.13 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

8.0 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów. 

 

8.1 Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm. ), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu na nr (24) 275-58-20 lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) na adres  e-mail: skansen@mwmskansen.pl. 

8.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.3 Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

ofert  w postaci elektronicznej, opatrzonych odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

8.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 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.  

8.5 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.4 SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

8.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.4 

SIWZ. 

8.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono 

SIWZ – http://www.mwmskansen.pl bez ujawniania źródła zapytania. 

8.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej – 

http://www.mwmskansen.pl. 

8.9 Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami  i wyjaśnieniami do Specyfikacji zamieszczanymi na ww. 

stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie 

strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – http://www.mwmskansen.pl w celu zapoznania się z 

ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi 

zmianami do SIWZ. 

8.10 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Anna Rzeszotarska – tel 24/275 28 83  lub 24/ 2755820  

Iwona Brudnicka– tel 24/275 28 83 lub 24/2755820 

 

9.0 Wymagania dotyczące wadium  

 

9.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 

a) część I – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) 

b) część II –  400,00 zł (słownie: czterysta złotych) 

c) część III – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) 

d) część IV – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) 

e) Część V – 100,00 zł (słownie: sto złotych) 

f) część VI – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) 

g) część VII – 30,00 zł  (słownie: trzydzieści złotych) 

h) część VIII – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) 

http://www.mwmskansen.pl/
http://www.mwmskansen.pl/
http://www.mwmskansen.pl/
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i) część IX – 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) 

j) część X – 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) 

k) część XI – 100,00 zł (słownie: sto złotych) 

9.2 W każdej części zamówienia wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

9.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, przelewem na rachunek Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  

nr 92 102010260000160202332898 bank PKO  BP SA  o/Sierpc  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

310 z późn. zm. ). 

9.5 Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium – dostawa 

sprzętu komputerowego, Znak sprawy : DzAI 281/07/19” 

9.6 Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty. 

9.7 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

9.8 Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza przelewem zostanie przyjęty termin uznania 

na rachunku Zamawiającego. 

9.9 Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć 

do oferty. 

9.10 Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi 

obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone 

w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 

9.11 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 

9.12 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

9.13 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 

9.14 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium  

na podstawie pkt 9.11 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.15 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.16 Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9.17 Zgodnie z art. 46 ust.5 Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 

którego oferta została wybrana: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie; 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

 

10.0 Termin związania ofertą. 

 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

10.2 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

10.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
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Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

10.4 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 10.3 SIWZ, nie powoduje utraty wadium. 

10.5 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

11.0  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

11.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.  Treść oferty musi odpowiadać 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

11.2 Ofertę należy sporządzić wg  Załącznika nr 1 do SIWZ,  w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. Do oferty należy załączyć : 

1) oświadczenia  wskazane  w pkt 7.1 SIWZ, 

2) dokument wadium, w przypadku innej ustawowej formy niż pieniądz. 

11.3 W każdej części zamówienia Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie 

konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.4 Zamawiający żąda  wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

11.5 Zgodnie z art. 91 ust.3a zdanie drugie Ustawy Wykonawca, składając ofertę w każdej części zamówienia, 

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. 

11.6 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

11.7 Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się 

spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

11.8 Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń 

lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

11.9 Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta zewnętrzna 

i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: „Przetarg – 

Dostawa sprzętu komputerowego. Znak sprawy dzAI 281/07/19  Nie otwierać przed 29.10.2019 r. godz.  

10.15”. Koperta wewnętrzna winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11.10 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim 

przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o 

wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej 

„zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.  

11.11 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na 

kopercie zewnętrznej. 

11.12 Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.  

11.13 Zastrzeżone informacje: 

11.13.1 muszą być wskazane w formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z uzasadnieniem 

wykazującym, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa  oraz  

11.13.2 muszą być złożone w  ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

11.14 W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż 

zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona 

przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od 

momentu otwarcia ofert. Zapis pkt 11.3 SIWZ stosuje się odpowiednio. 

11.15 Obowiązki wynikające z RODO  

11.15.1 Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego  zamówienia publicznego jest zobowiązany do 

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 

postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w 
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szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 

obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w 

zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 

13 ust. 4 RODO).  

11.15.2 Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w 

art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne 

oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 

związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu zobowiązuje się  Wykonawcę do złożenia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 

obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg oświadczenia o 

treści wskazanej   w Formularzu oferty (Załącznika nr 1 do SIWZ). 

 

 

 

12.0 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

12.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (budynek C) ul. Narutowicza 64, 

09-200 Sierpc  w terminie do dnia 29.10.2019r.  do godz. 10:00. 

12.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

12.3  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się 

niezwłocznie. 

12.4 Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Dział Administracji i Inwestycji ul. 

Narutowicza 64 w dniu: 29.10. 2019r.   o godz.  10:15. 

12.5 Otwarcie ofert jest jawne. 

12.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

12.6.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

12.6.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

12.6.3 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

 

13.0 Opis sposobu obliczenia ceny.  

 

13.1 W każdej części zamówienia należy określić w  Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ)  Cenę oferty 

obejmującą całość zamówienia wraz  ze wskazaniem wartości netto i kwoty podatku VAT w stawce 

obowiązującej na dzień, w którym upływa termin do składania ofert. 

13.2 W każdej części zamówienia Cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia 

zgodnie z warunkami SIWZ,  w tym podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień, w którym upływa termin 

do składania ofert.  

13.3 Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie. 

13.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia 

towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów 

i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując:  

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na   zasadach wskazanych w   ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751); 

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz ich wartości bez kwoty podatku; 

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika 

to z treści złożonej oferty. 

13.5 Jeżeli Wykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy 

do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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14.0 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

14.1 Oferty będą oceniane odrębnie dla każdej części zamówienia w oparciu  kryteria oceny ofert ustanowione 

odpowiednio dla części zamówienia. Ocenie wg kryteriów   podlegają wyłącznie oferty niepodlegające 

odrzuceniu. 

14.2  Ofertą najkorzystniejszą dla danej części zamówienia jest oferta,  która uzyska największą liczbę punktów w 

bilansie  kryteriów oceny ofert.  

14.3 W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.  

14.4 W odniesieniu do każdej części zamówienia Zamawiający ustanawia następujące  kryteria i ich znaczenie 

Kryteria i ich znaczenie:  

1) Cena – waga 60 %, 

2) Skrócenie terminu wykonania zamówienia -40% 

14.4.1 W  kryterium – Cena -60% (C) Zamawiający przyzna w każdej części zamówienia największą liczbę 

punktów tj. 60 pkt ofercie, która zaoferuje najniższą Cenę za realizację całego zamówienia. Punkty w 

pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: 

 

 

Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ocenianych  ofert 

            C= ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 x 60% 

              Cena ofertowa badanej oferty 

 

 

14.4.2 W kryterium –  Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 40% Zamawiający przyzna w każdej części 

zamówienia największą liczbę punktów tj. 40 pkt ofercie, która zaoferuje największe skrócenie ww. 

terminu wyrażone w dniach. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru: 
 

Skrócenie ww. terminu w dniach w badanej ofercie 

T =  ----------------------------------------------------------------------------------------------  x 100x 40% 

              Największe skrócenie ww. terminu spośród wszystkich ofert 

 

Przez termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia należy rozumieć termin dostarczenia 

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. Nieprzekraczalny wymagany termin  dostarczenia 

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w każdej części zamówienia wynosi  28 dni od daty udzielenia 

zamówienia. 

  

W oparciu o ww. kryterium Zamawiający preferuje najdłuższe  skrócenie terminu wykonania i dostarczenia 

Zamawiającemu przedmiotu zmówienia, które należy  wyrazić w dniach w stosunku do ww. 

nieprzekraczalnego terminu  dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia tj. 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie oferuje skrócenia ww. terminu, jego oferta 

uzyska 0 pkt w oparciu o ww. kryterium oceny ofert. W takich okolicznościach należy rozumieć, iż termin 

wykonania zamówienia wynosi 28  dni od daty udzielenia zamówienia. 

 

14.4.3 Łączna liczba punktów  ofert w każdej części w bilansie wszystkich kryteriów oceny ofert  zostanie 

wyliczona wg następującego  wzoru: 

 

 O = C+ T  

 gdzie: 

O - łączna liczba otrzymanych punktów w bilansie powyższych kryteriów oceny ofert; 

C - liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena; 

T- liczba punktów otrzymanych w kryterium Skrócenie terminu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia 

 

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

14.6 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 14.8 SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. 

14.7 Zamawiający poprawia w  ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
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2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji rachunkowych dokonanych  popra-

wek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

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

 

15.0 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

15.1  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

15.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w pkt 15.1 ppkt 2, 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za 

niewystarczające. 

15.3 Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 15.1 ppkt 1 na stronie internetowej 

http://www.mwmskansen.pl. 

15.4 Jeżeli zostanie wybrana oferta spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed zawarciem Umowy w sprawie 

Zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia stosownej uchwały wspólników zezwalającej spółce na 

zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki 

lub odpis umowy spółki z treści którego będzie wynikać, że wyłączono obowiązek stosowania art. 230 KSH. 

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy z treści dołączonego aktualnego odpisu z 

rejestru przedsiębiorców wynikać będzie, iż wysokość kapitału zakładowego spółki w stosunku do wartości 

oferowanej ceny odpowiada wymogom art. 230 KSH. 

15.5 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej 

współpracę Wykonawców. 

15.6 Zamawiający zawiera 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. 

15.7 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 

mowa w pkt 15.6 SIWZ, jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub 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 postępowanie odwoławcze. 

15.8 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w procedurze wskazanej w art. 24 

aa Ustawy, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

15.9 Zamawiający żąda, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, aby  Wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

15.10 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie. 

15.11 Warunkiem zawarcia Umowy jest wniesienie zabezpieczenia należytego Umowy. 

15.12 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

16.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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W każdej części zamówienia Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 

17.0 Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

17.1 Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku Nr 4 do SIWZ. 

17.2 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

17.3 Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1   Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmiany 

Umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 

 

18.0 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej 

ustawy. Prawa i obowiązki Wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale 

VI Ustawy. 

18.2 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. 

18.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.4 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. 

18.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

18.6 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. 

18.7 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

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

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 

18.8 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

18.9 Na czynności, o których mowa w pkt 18.7 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 

ustawy. 

18.10 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 zdanie drugie albo w 

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

18.11 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. 

18.12 W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania 

wniosków. 

18.13 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

18.14 W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 

wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 

18.15 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 

innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją 

również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 

specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
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18.16 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie. 

18.17 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 

odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

18.18 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później 

niż do czasu otwarcia rozprawy.  

18.19  Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym 

mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 

18.20 Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Ustawy nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu 

albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Ustawy. 

18.21 Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

18.22 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin 

upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

18.23 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

18.24 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 

 

19.0 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

 

19.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 

64, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 28 83, e-mail: skansen@mwmskansen.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest Pani/Pani Bogusława 

Trojanowska, z którą można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dpo@mwmskansen.pl, lub telefonicznie 24 275 28 85; 

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 na zdanie pn: „Dostawa sprzętu komputerowego" 

Znak sprawy : DzAI 281/07/19 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;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

9) na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z 

zastrzeżeniem, że skorzystanie z  prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku ww. 

postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

10) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO są wykonywane w drodze żądania 

skierowanego do Zamawiającego; 

11) na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan  prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z 

zastrzeżeniem, iż 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;  

12)  Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 
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13) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

14) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

15) w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych; 

16) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, 

17) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy, do upływu terminu do ich 

wniesienia; 

18) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z Ustawą.  

19.2 Analogiczny obowiązek informacyjny jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od 

Wykonawcy  powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. 

osób, których dane służą do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób 

kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną 

wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. 

19.3 Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z takich osób, w 

przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta dysponuje już tymi 

informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego wysiłku. 

19.4  Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują 

dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach. Dla uzyskania przez 

Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują 

już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z 

których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez Wykonawcę w ofercie  celem uzyskania 

przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane jest oświadczenie Wykonawcy  dotyczące  pozyskania 

przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, które zawarte jest  w Formularzu oferty  (Załącznik nr 

1 do SIWZ). 

19.5 Regulacje RODO w toku realizacji Umowy zawarte są we Wzorze umowy(Załącznik Nr  10 do SIWZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak sprawy : DzAI 281/07/19 

SIWZ / Strona 16 z 50 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Formularz oferty1 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego." – Znak sprawy : DzAI 

281/07/19. 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20 

skansen@mwmskansen.pl 

 

Ofertę składam samodzielnie*: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa: ……………………………………………………………...……..…………………… 

Siedziba firmy: ……………………………………………………..………………………………… 

Nr telefonu/fax: ……………………………………….……………………………………………… 

email …………………………………………………………………………………………………… 

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

REGON: …………………………………………………….…………………………………………. 

Nazwa banku i numer konta……………………………………………………………………...……… 

 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego jest: 

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….……… 

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………, 

zgodnie z pełnomocnictwem w załączeniu* 

 

Ofertę składam w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka 

cywilna*)* 

Nazwy i siedziby wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia /jeżeli dotyczy/  

Lider: …………………………………………… Adres ………………………..………. 

Partnerzy: 

Nazwa ………………………………………… Adres ………………….……………... 

Nazwa ………………………………………… Adres ………………………………..… 

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku składania oferty wspólnej jest: 

Stanowisko: ………………………………… imię i nazwisko …….………….……… 

tel. kontaktowy ……………………………… faks ………..…..………………………, 

email …………………………………………………………………………………………………… 

zgodnie z pełnomocnictwem w załączeniu. 

 
1 Formularz oferty należy wypełnić odpowiednio do oferowanej lub oferowanych części zamówienia. 
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Nazwa banku i numer konta……………………………………………………………………...…………..…………

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

 

Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy:  mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, średnim 

przedsiębiorstwem*. 

− Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 

− Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 

− Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które 

zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 mln euro. 

− Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

I. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR I  - LAPTOP WERSJA 1 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr I za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

laptop   4 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr I  w stosunku 

do nieprzekraczalnego terminu  do 21 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni, *  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. *  

4. Udzielamy ………..2 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w Części I,  licząc od  dnia 

dostarczenia przedmiotu zmówienia. 

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzi z bieżącej produkcji (rok produkcji –

2018/2019), 

6. Oferowany sprzęt posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

7. Oświadczam, że w ramach oferowanego wynagrodzenia zapewniamy bezpłatny serwis techniczny 

dostarczonego przedmiotu zamówienia  w okresie gwarancji. 

8. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr I 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
2 Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części I wynosi   24 miesiące  
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9. Zamówienie w Części nr I wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.3 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4 

 

11. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr I, działając na 

podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór mojej 

oferty5: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty6. 

12. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

13. Wadium dot. Części nr I należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 
3 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
4 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
5 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
6 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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II. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI  NR II  - LAPTOP WERSJA 2 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr II za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

laptop   4 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr II w stosunku 

do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. *  

4. Udzielamy ………..7 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w Części II,  licząc od  dnia 

dostarczenia przedmiotu zmówienia. 

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzi z bieżącej produkcji (rok produkcji –

2018/2019), 

6. Oferowany sprzęt posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

7. Oświadczam, że w ramach oferowanego wynagrodzenia zapewniamy bezpłatny serwis techniczny 

dostarczonego przedmiotu zamówienia  w okresie gwarancji 

8. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr II 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie w Części nr II wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.8 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.9 

 

 
7 Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części II wynosi   36 miesięcy 
8 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
9 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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11. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr II, działając na 

podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór mojej 

oferty10: 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty11. 

12. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

13. Wadium dot. Części nr II należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

III. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI  NR III – STACJA ROBOCZA 
WERSJA 1   

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr III za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

Stacja robocza   2 szt. 

 
10 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
11 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr III w stosunku 

do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. *  

4. Udzielamy ………..12 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w Części III,  licząc od  dnia 

dostarczenia przedmiotu zmówienia. 

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzi z bieżącej produkcji (rok produkcji –

2018/2019), 

6. Oferowany sprzęt posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

7. Oświadczam, że w ramach oferowanego wynagrodzenia zapewniamy bezpłatny serwis techniczny 

dostarczonego przedmiotu zamówienia  w okresie gwarancji 

8. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr III 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie w Części nr III wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  

Podwykonawcom.13 

 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.14 

 

11. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr III, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty15: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

 
12 Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części III wynosi   36 miesięcy 
13 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
14 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
15 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty16. 

12. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

13. Wadium dot. Części nr III należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

IV. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR IV  - STACJA ROBOCZA 

WERSJA 2 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr IV za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

Stacja robocza   10 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr IV w stosunku 

do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję : 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. *  

4. Udzielamy ………..17 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w Części IV,  licząc od  dnia 

dostarczenia przedmiotu zmówienia. 

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzi z bieżącej produkcji (rok produkcji –

2018/2019), 

 
16 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
17 Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części IV wynosi   36 miesięcy 
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6. Oferowany sprzęt posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

7. Oświadczam, że w ramach oferowanego wynagrodzenia zapewniamy bezpłatny serwis techniczny 

dostarczonego przedmiotu zamówienia  w okresie gwarancji 

8. Oświadczam, że: 

5) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

6) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr IV 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

7) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

8) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie w części nr IV wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  

Podwykonawcom.18 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.19 

 

11. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części nr I, działając na 

podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór mojej 

oferty20: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty21. 

12. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

 
18 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
19 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
20 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
21 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

13. Wadium dot. Części nr IV należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić  

           

V. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI   NR V  - MONITOR 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr V za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

monitor   11 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr V w stosunku 

do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. *  

4. Udzielamy ………..22 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w Części V,  licząc od  dnia 

dostarczenia przedmiotu zmówienia. 

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzi z bieżącej produkcji (rok produkcji –

2018/2019), 

6. Oferowany sprzęt posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

7. Oświadczam, że w ramach oferowanego wynagrodzenia zapewniamy bezpłatny serwis techniczny 

dostarczonego przedmiotu zamówienia  w okresie gwarancji 

8. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr V 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie w części nr V wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.23 

 
22   Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części V  wynosi   36 miesięcy 
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l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.24 

 

11. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr V, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty25: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty26. 

12. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

13. Wadium dot. Części nr V należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 
23 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
24 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
25 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
26 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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VI. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR VI  - UPS 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr VI za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

UPS   30 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr VI w stosunku 

do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. *   

4. Udzielamy ……….27 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w Części VI,  licząc od  dnia 

dostarczenia przedmiotu zmówienia. 

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzi z bieżącej produkcji (rok produkcji –

2018/2019), 

6. Oferowany sprzęt posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

7. Oświadczam, że w ramach oferowanego wynagrodzenia zapewniamy bezpłatny serwis techniczny 

dostarczonego przedmiotu zamówienia  w okresie gwarancji 

8. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr VI 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie w części nr VI wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  

Podwykonawcom.28 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.29 

 

 
27   Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części VI  wynosi   24 miesiące 
28 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
29 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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11. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr VI, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty30: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty31. 

12. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

13. Wadium dot. Części nr VI należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

VII. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR VII  - URZĄDZENIE 

WIELOFUNKCYJNE 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr VII za ww. cenę zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

 
30 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
31 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

Urządzenie wielofunkcyjne   1 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr VII w 

stosunku do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. * 

4. Udzielamy ………..32 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w Części  VII,  licząc od  dnia 

dostarczenia przedmiotu zmówienia. 

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzi z bieżącej produkcji (rok produkcji –

2018/2019), 

6. Oferowany sprzęt posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

7. Oświadczam, że w ramach oferowanego wynagrodzenia zapewniamy bezpłatny serwis techniczny 

dostarczonego przedmiotu zamówienia  w okresie gwarancji 

8. Oświadczam, że: 

5) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

6) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr VII 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

7) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

8) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie w Części nr VII wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  

Podwykonawcom.33 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.34 

 

11. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr VII, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty35: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

 
32   Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części VII wynosi   12 miesięcy 
33 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
34 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
35 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty36. 

12. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

13. Wadium dot. Części nr VII należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

VIII. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR VIII  - DRUKARKA 

TERMICZNA 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr VIII za ww. cenę zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

Drukarka 

termiczna 

  2 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr VIII w 

stosunku do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. *  

 
36 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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4. Udzielamy ……….. 37miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w Części VIII,  licząc od  dnia 

dostarczenia przedmiotu zmówienia. 

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzi z bieżącej produkcji (rok produkcji –

2018/2019), 

6. Oferowany sprzęt posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

7. Oświadczam, że w ramach oferowanego wynagrodzenia zapewniamy bezpłatny serwis techniczny 

dostarczonego przedmiotu zamówienia  w okresie gwarancji 

8. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr VIII 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie w Części nr VIII wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  

Podwykonawcom.38 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.39 

 

11. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr VIII, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty40: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty41. 

 
37 Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części VIII wynosi   12 miesięcy 
38 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
39 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
40 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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12. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

13. Wadium dot. Części nr VIII należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

IX. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR IX – DRUKARKA 

LASEROWA 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr IX za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

Drukarka 

laserowa 

  1 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr IX w stosunku 

do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. *  

4. Udzielamy ………..42 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w Części IX,  licząc od  dnia 

dostarczenia przedmiotu zmówienia. 

5. Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nieużywany, pochodzi z bieżącej produkcji (rok produkcji –

2018/2019), 

6. Oferowany sprzęt posiada stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na 

terenie RP. 

7. Oświadczam, że w ramach oferowanego wynagrodzenia zapewniamy bezpłatny serwis techniczny 

dostarczonego przedmiotu zamówienia  w okresie gwarancji 

8. Oświadczam, że: 

 
41 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
42 Wymagany minimalny okres gwarancji dla Części IX  wynosi   12 miesięcy 



Znak sprawy : DzAI 281/07/19 

SIWZ / Strona 32 z 50 

 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr IX 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamówienie w Części nr IX wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  

Podwykonawcom.43 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.44 

 

11. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr IX, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty45: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty46. 

12. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

 
43 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
44 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
45 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
46 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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13. Wadium dot. Części nr IX należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

X. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR X  - OPROGAROMANIE 

PAKIET  BIUROWY 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr X za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

Oprogramowanie 

– pakiet biurowy 

  1 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr X w stosunku 

do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

1) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

2) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. *  

4. Oświadczam, że: 

1) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

2) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr X 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

4) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Zamówienie w Części nr X wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  Podwykonawcom.47 

 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.48 

 

 
47 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
48 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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7. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr X, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty49: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

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

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty50. 

8. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

9. Wadium dot. Części nr X należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

XI.W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ)  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczącego: CZĘŚCI NR XI  - OPROGAROMANIE 

SYSTEMOWE DO ARCHIWIZACJI STACJI ROBOCZYCH WRAZ Z WDROŻENIEM 

1. za  łączną Cenę w kwocie: …………….… zł (słownie:……………………………………………………zł.), 

w tym ryczałtowa wartość netto:………………………….……………..…………………zł oraz podatek od 

towarów i usług (VAT ) w stawce obowiązującej na dzień  upływu terminu do składania oferty w wysokości 

……% tj. …………… zł,  

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w Części nr X za ww. cenę zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

 
49 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
50 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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Nazwa Producent Model/typ Ilość wraz z j.m 

oprogramowanie 

systemowe do 

archiwizacji stacji 

roboczych wraz z 

wdrożeniem  

  1 szt. 

3. W odpowiedzi na kryterium  oceny ofert  Skrócenie terminu wykonania zamówienia w Części nr XI w stosunku 

do nieprzekraczalnego terminu  do 28 dni licząc od daty udzielenia zamówienia oferuję: 

3) skrócenie terminu wykonania zamówienia  o  ……… dni*,  

4) dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w nieprzekraczalnym  terminie   do 28 dni od daty 

udzielenia zamówienia. * 

4. Oświadczam, że: 

5) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty, 

6) Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia w Części nr XI 

zgodnie z warunkami SIWZ, 

7) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres wskazany w SIWZ, 

8) załączony do SIWZ wzór Umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się do zawarcia 

Umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Zamówienie w Części nr XI wykonam sam / część zamówienia powierzymy następującym  

Podwykonawcom.51 

 

l.p. Zakres powierzonej części zamówienia Nazwa i adres Podwykonawcy  

   

 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.52 

 

7. Składając ofertę w  niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Części nr XI, działając 

na podstawie art. 91 ust. 3a zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych, informuję/my że wybór 

mojej oferty53: 

 

nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ); 

 

będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm. ). Jednocześnie 

podaję: 

1) informacje dotyczące możliwości powstania u Wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia 

publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach:………………………………………….. 

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

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

2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku:………………………………………………………. 

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

 
51 Niepotrzebne skreślić - W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy i adresy podwykonawców, o 

ile są znane. 
52 Niepotrzebne skreślić - W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 

Wykonawca nie składa treści oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
53 W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

3) kwotę podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie 

wynika to z treści złożonej oferty54. 

8. Nie zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

informacji zawartych  w ofercie lub złożonych w załączeniu do oferty. * 

 

Zastrzegam w trybie art. 8 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, iż 

informacje zawarte w ofercie, złożonych w załączeniu do oferty dot. 

…………………………………..……………………………………………………………………………...., 

nie mogą być udostępniane, bowiem stanowią one  tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W uzasadnieniu zastrzeżenia powyższych informacji jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa wykazuję, co następuje:  

.…………………………………………………………………………………………………………………* 

9. Wadium dot. Części nr XI należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………….. prowadzony w banku 

…………………/ w przypadku wniesienia wadium w innej formie na adres 

…………………………..………* 

10. Oferta została złożona na ..............  ponumerowanych stronach. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:   ………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                               czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

* Niepotrzebne skreślić 

 

Miejscowość …………………data…………………        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
54 Jeżeli Wwykonawca poda informację o możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności - Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną 

przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług. 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE 55 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą,  

dot. podstaw  wykluczenia 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego - Znak sprawy : DzAI 

281/07/19, prowadzonego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-200 Sierpc, 

oświadczam/my, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub 

 
55  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia to  składa każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 

ust. 8 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………* 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE56  

 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w  

art. 24  ust. 1 pkt  23 Ustawy  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu komputerowego : DzAI 281/07/19, 

prowadzonego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64,  09-200 Sierpc, oświadczam, że: 
 

1) nie należę  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ) z wykonawcami,  którzy złożyli oferty w 

przedmiotowym postępowaniu*; 

2) należę do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*.57 

Wykonawcy należący  do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyły odrębne oferty  w niniejszym przetargu *:  

1. ................................................ 

2. ................................................ 

3. ................................................ 

Przedstawiam w załączeniu  dowody potwierdzające, że powiązania z ww. Wykonawcą/mi  nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia*. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

                   ………………………………………… 

              (podpis) 

 
56 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie  oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie  ubiegających 

się o udzielenie zamówienia.  
57 W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył ofertę częściową w 

niniejszym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia może  wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 



Znak sprawy : DzAI 281/07/19 

SIWZ / Strona 40 z 50 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

U  M  O  W  A    Nr    …………………………. (projekt) 

 

W zakresie części …………..58 

 

zawarta w dniu ............................... w Sierpcu   

pomiędzy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu siedzibą Sierpc, ul. Narutowicza 64  

reprezentowanym przez: 

Jana Rzeszotarskiego – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

Przy kontrasygnacie Głównej księgowej Muzeum – Anny Solka 

zwane dalej „Zamawiającym” 

a 

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

mającą siedzibę w  ......................................................................................................... ................................................ 

działającą na podstawie wpisu do ............................................................................................ ...................................... 

reprezentowaną przez:  

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

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

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,                                               

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści: 

 

§ 1. 

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), w trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Dostawa 

sprzętu komputerowego." opublikowanego  w Biuletynie Zamówień publicznych   Nr …………………. z dnia 

……………….Znak sprawy : DzAI 281/07/19. 

§ 2. 

1. Strony ustalają, wyłącznie dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy, znaczenie następujących pojęć: 

1) „Ustawa „- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

z 2019 r. Dz. U. poz. 1843). 

2) „Umowa” - należy przez to rozumieć niniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego wraz z 

załącznikami. 

3) „Specyfikacja” lub SIWZ” - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w  

przetargu nieograniczonym, o którym mowa w  § 1 Umowy. 

4) „Oferta Wykonawcy” - należy przez to rozumieć ofertę wybraną w  przetargu nieograniczonym, o którym 

mowa w  § 1 Umowy. 

5) „Umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 

publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 

(podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 

podwykonawcami; 

6) „RODO” - należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.). 

§ 3. 

1. W oparciu o dokumentację przetargową dla przeprowadzonego postępowania nr DzAI 281/07/19 oraz ofertę 

przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt 

komputerowy wskazany dla: 

1) CZĘŚCI  I – LAPTOP  WERSJA 1; 

2) CZĘŚCI  II- LAPTOP  WERSJA 2; 

3) CZĘŚCI III - STACJA ROBOCZA WERSJA 1; 

 
58 Umowa może zostać zawarta w zakresie jednej lub więcej części jeżeli oferta Wykonawcy została wybrana w 

tych częściach 
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4) CZĘŚCI  IV - STACJA ROBOCZA WERSJA 2 ;  

5) CZĘŚCI V- MONITOR; 

6) CZĘŚCI VI- UPS; 

7) CZĘŚCI VII- URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE;  

8) CZĘŚCI VIII- DRUKARKA TERMICZNA;  

9) CZĘŚCI IX- DRUKARKA LASEROWA;  

10) CZĘŚCI X- OPROGAROMANIE PAKIET  BIUROWY;  

11) CZĘŚCI XI- OPROGAROMANIE SYSTEMOWE DO ARCHIWIZACJI STACJI ROBOCZYCH WRAZ 

Z WDROŻENIEM.  

2. Szczegóły dotyczące producenta, modelu, typu i parametrów technicznych sprzętu zawiera SZCZEGÓŁOWY 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawarty w  Ofercie Wykonawcy, który stanowi Załącznik nr 2 do 

Umowy.   

3. Przedmiot umowy określony zrealizowany będzie w terminie59 ………………..dni od daty udzielenia 

zamówienia. 

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, z należytą starannością, zgodnie z:  

1) warunkami określonymi w SIWZ i w niniejszej Umowie;  

2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.  

5. Wykonawca oświadcza, iż:  

1) sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z bieżącej produkcji (2018/2019),  

2) sprzęt posiada stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.  

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/-ów).  

7. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów 

……………………………………………… w zakresie:....................................................................................60,  

8. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części innym osobom 

(podwykonawcom) bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

9. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania 

i zaniechania.  

10.  Zmiana sposobu realizacji Umowy związana z udziałem podwykonawców, nastąpić może zgodnie z zasadami, 

o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3). 

§4. 

1. Zamawiający upoważnia p. ………………….. do kontaktów z Wykonawcą; tel.: ......................... faks: 

........................., e-mail: ……………………………………  

2. Wykonawca upoważnia p. .......................... do kontaktów z Zamawiającym; tel.: ........................ faks: 

........................., e-mail…………………  

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 nie wymaga zmiany Umowy. 

4. Strony wskazują następujący adres do doręczeń:  

1) Zamawiający: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc 

2) Wykonawca: ………………………..  

5. W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą 

Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego powiadomienia 

doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.  

 

§5. 

1. Wykonawca dostarczy sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na adres: Muzeum Wsi 

Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc. Wykonawca zobowiązany jest również dokonać 

rozładunku dostarczonego sprzętu i jego wniesienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania oprogramowania biurowego dostarczonego wraz ze sprzętem 

(dotyczy części I-IV) wraz z aktywacją i przekazaniem danych konta bądź danych dostępowych koniecznych 

do aktywacji aplikacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odinstalowania na dostarczonym sprzęcie (dotyczy części I-IV) programu 

antywirusowego, zainstalowanego przez producenta (jeżeli taki wystąpi). 

4. Na dwa dni wcześniej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie elektronicznej, telefonicznie lub 

faxem o planowanym terminie dostarczenia sprzętu. Zamawiający może odmówić przyjęcia sprzętu 

dostarczonego w dni uznane przez Zamawiającego za wolne od pracy oraz w dni powszednie poza godzinami 

08.00 - 15.00.  

 
59Wskazać  termin  odpowiednio do Części zamówienia po uwzględnieniu oferowanego prze4z Wykonawcę  

Skrócenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia.   
60 Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawcy.  
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5. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej 

„k.c.”), w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz ze 

sprzętem. Karta gwarancyjna winna być umieszczona w każdym opakowaniu ze sprzętem. Dokumenty muszą 

być sporządzone w języku polskim.  

6. W dniu dostarczenia sprzętu, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod 

względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy, SIWZ i  Umową. Z czynności odbioru przedmiotu 

Umowy zostanie podpisany Protokół Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

7. Protokół Odbioru winien zawierać: nazwę sprzętu (muszą być wyszczególnione wszystkie elementy składowe 

sprzętu), ilość, numery z oferty przetargowej, numery fabryczne.  

8. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynność odbioru przedmiotu Umowy jakichkolwiek braków lub 

niewłaściwości dostarczonego sprzętu, odbiór przedmiotu Umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu przez 

Wykonawcę. Wykonawca usunie braki lub niewłaściwości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu niezgodnego 

z Umową, SIWZ lub Ofertą Wykonawcy.  

9. W okresie 60 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 

niezgodności zastosowanych elementów składowych sprzętu z SIWZ, Umową  lub Ofertą Wykonawcy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania niezwłocznej wymiany sprzętu na sprzęt zgodny z dokumentacją 

przetargową i Ofertą Wykonawcy.  

10. Podpisany przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń Protokół Odbioru, stanowi podstawę  do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury.  

11. Wykonawca wystawi odrębne faktury w ramach każdej części postępowania.61 

12. Faktury i Protokoły Odbioru w 2 egzemplarzach należy dostarczyć na adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w 

Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc. 

§6. 

1. Zgodnie z Formularzem oferty, zawartym w Ofercie Wykonawcy, którego kopia stanowi  Załącznik nr 4 do 

Umowy, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy dla62:  

1) CZĘŚCI  I – LAPTOP  WERSJA 1 wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: 

……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł (słownie 

złotych: ……………….…………); 

2) CZĘŚCI  II- LAPTOP  WERSJA 2 wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: 

……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł (słownie 

złotych: ……………….…………); 

 

3) CZĘŚCI III - STACJA ROBOCZA WERSJA 1 wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie 

złotych: ……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: 

……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł (słownie 

złotych: ……………….…………); 

 

4) CZĘŚCI  IV - STACJA ROBOCZA WERSJA 2 wynosi w kwocie brutto: .................................... zł 

(słownie złotych: ……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie 

złotych: ……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł 

(słownie złotych: ……………….…………); 

 

5) CZĘŚCI V- MONITOR wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: 

……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł (słownie 

złotych: ……………….…………). 

 

6) CZĘŚCI VI- UPS wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: 

……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł (słownie 

złotych: ……………….…………); 

 

 
61 Dotyczy wszystkich części. Dotyczy sytuacji, gdy jeden Wykonawca uzyska zamówienie w więcej niż jednej części. Wówczas wystawia 

faktury uwzględniając podział na części, w których uzyskał zamówienie. 
62 W przypadku, kiedy wybór oferty Wykonawcy  będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług,  którą   obowiązany będzie rozliczyć w miejsce Zamawiającego na podstawie przepisów z dnia 9 

sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) 
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7) CZĘŚCI VII- URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE wynosi w kwocie brutto: .................................... zł 

(słownie złotych: ……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie 

złotych: ……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł 

(słownie złotych: ……………….…………). 

 

8) CZĘŚCI VIII- DRUKARKA TERMICZNA wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie 

złotych: ……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: 

……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł (słownie 

złotych: ……………….…………); 

 

9) CZĘŚCI IX- DRUKARKA LASEROWA wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie 

złotych: ……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: 

……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł (słownie 

złotych: ……………….…………); 

 

10) CZĘŚCI X- OPROGAROMANIE PAKIET  BIUROWY wynosi w kwocie brutto: .................................... 

zł (słownie złotych: ……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie 

złotych: ……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł 

(słownie złotych: ……………….…………). 

 

11) CZĘŚCI XI- OPROGAROMANIE SYSTEMOWE DO ARCHIWIZACJI STACJI ROBOCZYCH WRAZ 

Z WDROŻENIEM wynosi w kwocie brutto: .................................... zł (słownie złotych: 

……………….…………), w tym wartość netto: ....................................zł (słownie złotych: 

……………….…………) oraz kwota podatku od towarów i usług (VAT) wysokości ………zł (słownie 

złotych: ……………….…………). 

2. Cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności zawiera koszt sprzętu, koszt transportu, koszt rozładunku, 

koszt wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt zapewnienia bezpłatnego serwisu 

technicznego w okresie gwarancyjnym, a także wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez 

Wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją Umowy.  

3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.  

4. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu.  

5. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia w płatności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należnych Zamawiającemu z 

tytułu niniejszej umowy kar umownych lub odszkodowania. 

 

§7. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu Umowy 

na zasadach określonych w k.c. z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy.  

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub 

Ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.  

3. Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy jest o 3 miesiące dłuższy od terminu gwarancji, jednak 

nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu rękojmi liczony jest od dnia wydania przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu, potwierdzonego podpisaniem przez Strony Protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu Umowy na wolny od wad przedawnia się z upływem 

roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w formie 

elektronicznej, w formie faksu lub pisemnie na adres serwisu, w godzinach pracy serwisu. Wykonawca 

rozpocznie usuwanie wady w terminie do 3 dni od zgłoszenia wady. Poprzez rozpoczęcie usuwania wady 

uznaje się poświadczone przez użytkownika przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie naprawy.  

5. W terminach określonych w ust. 4 zd. 1 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo 

obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu Umowy. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany przedmiotu Umowy 

na wolny od wad lub usunięcia wady bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo 

obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu Umowy lub 

usunięcia wady.  

6. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do 

wykonania innych uprawnień, przysługujących Zamawiającemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania.  
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7. Wykonawca zapewni serwis techniczny. Czas reakcji serwisu: najpóźniej w ciągu 24 godzin po zgłoszeniu 

wady. Przez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez użytkownika przybycie serwisanta, 

diagnozę i rozpoczęcie naprawy. 

Serwis: .........................; adres serwisu: ...............................................;  

tel.: ............................; faks: ..................; e-mail: ......................................  

8. Termin rękojmi ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania przedmiotu Umowy wolnego od wad 

upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.  

9. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania 

uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten 

biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.  

10. Jeżeli przedmiot umowy ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu 

od Umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo 

wadę usunie z zachowaniem zasad określonych w ust.11. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli 

przedmiot Umowy był już wymieniony lub naprawiany przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość 

obowiązkowi wymiany przedmiotu Umowy na wolny od wad lub usunięcia wady.  

11. Jeżeli przedmiot Umowy ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od wad albo usunięcia 

wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu Umowy w terminie rękojmi będzie odbywać się 

bezpłatnie (dotyczy to wszystkich części i czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach 

ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 7 dni 

od daty zgłoszenia wady.  

12. Z czynności odbioru przedmiotu Umowy bez wad albo usunięcia wady zostanie spisany protokół. 

Postanowienia §5 dotyczące zawiadomienia o terminie dostarczenia przedmiotu Umowy oraz dotyczące 

Protokołu Odbioru stosuje się odpowiednio.  

13. W przypadku, gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów.  

14. Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany chyba, że sprzeciwia się temu istota 

wady. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania przedmiotu Umowy, 

koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. Koszt i odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

od chwili wydania wadliwego przedmiotu Umowy jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru 

przedmiotu Umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, po usunięciu wady.  

15. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż siedziba Zamawiającego, wszelkie wady 

fizyczne przedmiotu Umowy winny być stwierdzone na piśmie przez upoważnionych przedstawicieli Stron, 

przed przekazaniem przedmiotu Umowy Wykonawcy w celu usunięcia wady.  

16. Poza przypadkami określonymi w ust. 10, jeżeli przedmiot Umowy był już wymieniany lub naprawiany przez 

Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu Umowy na wolny od wad 

lub usunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 11, albo po usunięciu wady przedmiot Umowy nadal 

wykazuje wady, Zamawiający może:  

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, z zastrzeżeniem, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej 

proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość przedmiotu Umowy z wadą pozostaje do 

wartości przedmiotu Umowy bez wady, albo  

2) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że wada jest nieistotna.  

17. Zamawiający określa, a Wykonawca akceptuje szczególny tryb wykonywania naprawy związany z ochroną 

danych zawartych na nośnikach informacji, polegający na każdorazowym pozostawianiu w siedzibie 

Zamawiającego dysków twardych ze sprzętu. W przypadku uszkodzenia dysku twardego Wykonawca ma 

prawo żądać wydania tylko i wyłącznie elementów dysku twardego nie zawierających danych (tj. obudowy i 

elektronicznych elementów sterujących). W sytuacji, gdy Zamawiający zamierza odzyskać dane zawarte na 

dysku twardym, elementy obudowy i elektroniczne elementy sterujące zostaną wydane Wykonawcy dopiero po 

odzyskaniu tych danych. Wszelkie czynności związane z naprawą dysków twardych oraz ich demontaż w celu 

zabrania części nie zawierających danych muszą zostać wykonane w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie 

koszty związane z demontażem dysków twardych ponosi Wykonawca.63 

 

§8. 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu Umowy zwłaszcza w zakresie:  

1) zgodności z niniejszą Umową i SIWZ, 

2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,  

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 
63 Dotyczy części I-IV 



Znak sprawy : DzAI 281/07/19 

SIWZ / Strona 45 z 50 

 

W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne oraz 

awarie wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie.  

2. Warunki gwarancji i serwisu określa niniejsza Umowa, k.c., Oferta Wykonawcy oraz karta gwarancyjna. W 

przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla 

Zamawiającego.  

3. Gwarancja obejmuje wszelkie czynności i usługi serwisowe związane z przeglądami i bieżącą konserwacją 

sprzętu.  

4. Okres gwarancji wynosi64: …………… miesięcy.  

5. Okres gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez uwag i 

zastrzeżeń.  

6. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu 

gwarancji, jeżeli wykaże istnienie zobowiązania gwarancyjnego za pomocą innego dowodu.  

7. Postanowienia zawarte w §7  stosuje się odpowiednio.  
 

§9. 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to czy szkoda 

faktycznie zaistniała.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia dla danej Czyści zamówienia, dla którego 

Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 1% wartości brutto Umowy dla  danej 

Czyści zamówienia;  

2) z tytułu dostarczenia sprzętu z wadą – w wysokości 15% ceny tego sprzętu tj. wartości brutto Umowy dla  
danej Czyści zamówienia, z zastrzeżeniem, iż z niniejszej kary nie zwalniają Wykonawcy  postanowienia  

§5 Umowy;  

3) z tytułu odstąpienia od Umowy dla danej Czyści zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w tym w szczególności określonych w § 10 ust. 1 lub §7 ust. 16 pkt 2) lub rozwiązania Umowy dla danej 

Czyści zamówienia na podstawie §10 ust. 3 pkt 2) – w wysokości 25 % wartości brutto Umowy dla danej 

Czyści zamówienia.  

3. Podstawą naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest podpisany przez Strony protokół 

stwierdzający brak żądanych cech.  

4. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej Umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek 

bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.  

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

§10. 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej Umowy, 

Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania, zachowując prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy 

odstąpić od Umowy w całości lub w części w przypadku:  

1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu Umowy przekraczające trzydzieści (30) dni;  

2) gdy Wykonawca nie wykonuje swych obowiązków lub wykonuje je w sposób nienależyty. Przed 

odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do zaniechania naruszeń 

wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Niezastosowanie się Wykonawcy do wezwania upoważnia 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy;  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z powyższych okoliczności.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma 

prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych;  

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp;  

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na 
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nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający 

udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu/rozwiązaniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§11. 

Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub 

przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, 

wynikających z niniejszej Umowy.  

 

 

 

§12. 

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 

144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności 

wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.  

2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy może wyrazić zgodę na 

dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:  

1) zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania 

pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, np. „siła wyższa”; 

Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z 

oferty,  

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu 

wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;  

3) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na 

realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a 

także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną 

realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji ze wskazanych  podwykonawców,  

4) zakończenia produkcji danego modelu sprzętu oraz rozpoczęcie produkcji sprzętu o parametrach 

technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji 

postępowania DzAI 281/07/19,  

5) zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na cenę niższą, na 

pisemny wniosek jednej ze Stron,  

6) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta sprzętu lub Wykonawcę,  

7) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty netto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy,  

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ realizację Umowy.  

 

§13. 

1. W  wyniku postępowania, o którym mowa w § 1 Umowy, zwanego dalej „Postępowaniem” są przetwarzane 

dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego 

osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), podwykonawcy 

będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), 

informacji o osobach, które Wykonawca przedłożył  w ww. przetargu celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów 

Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, 

osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). 

2. Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają  zastosowanie do Umowy  oraz do 

dokumentacji zgromadzonej w związku z Postępowaniem. 

3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 

64, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 28 83, e-mail: skansen@mwmskansen.pl; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest Pani/Pani Bogusława 

Trojanowska, z którą można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

dpo@mwmskansen.pl, lub telefonicznie 24 275 28 85; 

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 na zdanie pn: „Dostawa sprzętu komputerowego” 

Znak sprawy : DzAI 281/07/19 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;   
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5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;  

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;   

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

9) na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan  prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z 

zastrzeżeniem, że skorzystanie z  prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku ww. 

postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

10) w przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO są wykonywane w drodze żądania 

skierowanego do Zamawiającego; 

11) na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan  prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z 

zastrzeżeniem, iż 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.;   

12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

13) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

14) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO  nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

15) w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych; 

16) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.; 

19)  Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Ustawy, do upływu terminu do ich 

wniesienia; 

20) Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym 

z Ustawą. 

4. Obowiązek informacyjny wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu ma także zastosowanie w toku realizacji 

Umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawcy, gdy Zamawiający 

uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. w przypadku zmiany osób kierowanych do 

realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostały wskazane w 

Postępowaniu jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. 

5. Zamawiający może odstąpić od obowiązku indywidualnego informowania każdej z osób wskazanych w ust.4 

niniejszego paragrafu, w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji, gdy osoba ta 

dysponuje już tymi informacjami albo gdy wymagałoby to ze strony Zamawiającego niewspółmiernie dużego 

wysiłku. 

6. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcy, jeżeli pozyskuje dane 

osobowe osób trzecich, innych niż wskazane w Postępowaniu, w celu przekazania ich Zamawiającemu w toku 

realizacji Umowy. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są 

przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego 

zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez 

Wykonawcę w toku realizacji Umowy wymagane jest Oświadczenie Wykonawcy  dotyczące  pozyskania 

przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich, sporządzonego wg Załącznika nr 5 do Umowy. 
§ 14. 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa w tym w szczególności: przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 

2019 r. Dz. U. poz. 1843), 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 
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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 ze zm.) oraz   odpowiednie przepisy  ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), przepisy powołane w SIWZ i w 

niniejszej Umowie oraz treść SIWZ i treść Oferty Wykonawcy, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w 

ramach niniejszej umowy będzie język polski. 

4. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że uzyskał zgodę wszystkich osób, którymi posługiwać się będzie w celu realizacji 

Umowy na przetwarzanie przez Zamawiającego ich danych osobowych na potrzeby jej realizacji. 

 

 

 

§ 15. 

1. Ewentualne  spory  wynikające  z  wykonania Umowy  Strony  będą  starały  się rozstrzygnąć  polubownie  w  

terminie  3  dni  roboczych.  W przypadku  nie  rozstrzygnięcia  sporu  w  tym terminie  Stronom  przysługuje  

prawo skierowania  sprawy  na  drogę  sądową.  Sądem  właściwym rzeczowo będzie  Sąd  dla  siedziby  

Zamawiającego. 

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy: 

1) Zamawiający 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

tel./fax   (024)  275-28-83,   275-58-20 

e-mail: skansen@mwmskansen.pl 

2) Wykonawca : ……………………………………………………………….. 
3. Osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego przy realizacji Umowy:  

1) ………………………………. 

2) ………………………………… 

4. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy przy realizacji Umowy:  

1) ………………………………. 

2) ………………………………… 

§ 16. 

Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 

Zamawiającego. 

 

§ 17. 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

 

1) Załącznik Nr 1- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawarty w  Ofercie Wykonawcy, 

2) Załącznik Nr 2- Protokół odbioru (wzór) ; 

3) Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy  dotyczące  pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od 

osób trzecich; 

4) Załącznik Nr 4 - Kopia Formularza oferty zawarta w Ofercie Wykonawcy; 

5) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie RODO. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA  
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Załącznik Nr 2 do Umowy Nr ………. z dnia ………… 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

(wzór) 

 

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO  

1. PEŁNA NAZWA…………………………………………………………………………………………………  

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

2. ADRES ……………………………………………………………………………………………………………  

3. NR NIP: ……………………………………………………………………………………………………………  

4. NR REGON ………………………………………………………………………………………….……………  

5. TELEFON/FAX ………………………………………………………………………………..…………………  

6. EMAIL ………………………………………………………………………………………….…………………  

II. Na wniosek Wykonawcy  

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

potwierdza się niniejszym, że w ……………………………………………………………………………………  

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

Zrealizowany został przedmiot umowy zgodnie z zamówieniem nr ………………………………….……………  

 

 

 

III. WYKONAWCA DOSTRCZYŁ: 

 

l.p. Nazwa sprzętu/ (z uwzględnieniem 

elementów składowych) 

Ilość Cena netto Nr seryjny 

1     

2     

3     

4     

 

 

Wartość netto partii wynosi ……………………………..zł. 

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………

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

 

IV. Przekazano dokumenty: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. …………………….. 

4. …………………….. 

 

 

Miejscowość, data…………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………..     ……………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego      Przedstawiciel Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 do Umowy Nr ………. z dnia ………… 

 

Zamawiający: 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 

09-200 Sierpc 

 

Wykonawca: 

……………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

Oświadczenie65 
 

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 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. 

 

Realizując Umowę Nr ……………….z dnia ………………...  i będąc zobligowanym do wykazania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postepowaniu.
 * 66

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..                  …………………………………………………… 
Nazwa i adres Wykonawcy lub pieczęć firmy Wykonawcy                              czytelny podpis osoby lub osób upoważnionych 

                                                      lub imienna pieczątka i parafa 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………….roku.  

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
 

 

 
65    W przypadku Wykonawców wspólnie  realizujących Umowę, oświadczenie to  składa każdy z wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 
66    W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


