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Zamawiający: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów  
E-mail: mistrzowiewzawodzie@gmail.com 
 
Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz 
przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp. 
 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
1. Nazwa zamówienia: "Zakup materiałów dydaktycznych (zużywalnych)". 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych (zużywalnych) do 

różnych placówek oświatowych na terenie powiatu tarnowskiego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres rzeczowy został 
wyszczególniony poniżej, w ramach wydzielonych części: 
 
Część I: Dostawa materiałów dydaktycznych (zużywalnych) do prowadzenia kursów – 
branży hotelarsko-gastronomiczno- turystycznej oraz -budowlanej – materiały biurowe; 
 

Część II: Dostawa materiałów dydaktycznych (zużywalnych)  do prowadzenia kursów – 
branża budowlana- materiały budowlane 
 
Część III: Dostawa materiałów dydaktycznych (zużywalnych) do prowadzenia kursów – 
branża hotelarsko- gastronomiczno- turystyczna - materiały spożywcze; 

 
Część IV: Dostawa materiałów dydaktycznych (zużywalnych) do prowadzenia kursów – 
branża budowlana – materiały spawalnicze.  

 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II”. Projekt 
dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie 
zawodowe uczniów – SPR. 
 
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Publicznych (CPV): 39162100-6 – pomoce dydaktyczne 

W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawiają się nazwy materiałów lub towarów 
ze wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, 
aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, oznacza to 
że Wykonawca ma prawo zastosować  inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. 
posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe. Wszelkie nazwy 
własne podane w materiałach przetargowych należy traktować jako przykładowe. 
 
3. Informacja o udzieleniu zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp. 
 
4.Informacje o możliwości składania ofert częściowych 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość spośród czterech 
części. Każdy Wykonawca może złożyć oferty w odniesieniu do wszystkich części 
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zamówienia. Zamawiający nie ustanawia w trybie art. 36 aa ust 3 ustawy Pzp ograniczeń w 
możliwości udzielenia określonej liczby części zamówienia jednemu Wykonawcy. 
 
5. Termin wykonania zamówienia  
Termin wykonania zamówienia dla części I i IV zgodnie ze złożoną ofertą 
 
Termin wykonania zamówienia dla części II i III: 30 miesięcy  

Dostawa materiałów dla część II i III odbywać się będzie systematycznie przez okres 30 

miesięcy licząc od daty obowiązywania umowy, zgodnie z przekazanym harmonogramem 

przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

6. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów. 

 

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem 
zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. 

 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 

 

12. Podwykonawstwo. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej 
części zamówienia (art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP). Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 
i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b 
ust. 2 ustawy PZP). 
 
II. WYMAGANIA PODMIOTOWE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY 
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

    1) nie podlegają wykluczeniu; 
    2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w pkt 3. 
 

2. Podstawy wykluczenia: 

2.1 Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 
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2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                      
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 
r. poz. 615); 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

4) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 PZP, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 
2–4 ustawy PZP z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a PZP – 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

5) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 
PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

6) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 
niższą niż 3000 złotych; 

7) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
wykroczenie, o którym mowa w pkt 6; 

8) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą 
niż 3000 złotych; 

9) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

2.2. Wykluczenie w okolicznościach wskazanych w punkcie 2.1 następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 PZP, gdy 

osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo 
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 
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             a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 PZP, gdy osoba, o której mowa w 
tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 
lit. d PZP, 

            b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, 
            c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 PZP 
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 

PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP, jeżeli nie upłynął okres, 
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

2.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 lub ust. 5 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

2.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie pkt 2.3. 

2.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 PZP, przed wykluczeniem 
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

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

2.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
2.8. Celem wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 2.1, Wykonawcy 

składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w trybie tam określonym. 
 
3. Warunki udziału w postępowaniu 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące: 

3.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej  

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

3.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

 Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

3.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 
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     Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 

 
3.2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów (art. 22a ustawy PZP): 

3.2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 

3.2.2. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

3.2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5. 

3.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 
są wymagane. 

3.2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

3.2.6. W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, 
braku istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają 
dokumenty 
i oświadczenia w sposób i trybie określonym w pkt 4 SIWZ.  

3.2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 3.2.1. 

3.3 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

3.4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne). 

3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3.4.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 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 zamówienie., 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.   

3.4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą pełnomocnictwo 
dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego. Pełnomocnictwa takie należy złożyć w oryginale lub kopi notarialnie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3.4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. 

3.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
odnośnie żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy wykluczenia wskazane w pkt. 
2.1. 

 
3.5 Celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 

3.1, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 4, w sposób i w 
trybie tam określonym. 

 
4. Oświadczenie i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu. 
 

4.1  Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą 

4.1.1. Oświadczenia wstępne: 

4.1.1.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 
ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie w przedmiocie: 
a)  braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu; 
b) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 3 SIWZ. Przedmiotowe 
oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej na formularzu - zał. nr 
1 SIWZ 
c) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do SIWZ 

4.1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie w 
jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 
4.1.1.1 

4.1.1.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach 
w oświadczeniu o którym mowa w pkt 4.1.1.1. 

4.1.1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 
oświadczenie, o których mowa w pkt 4.1.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

4.1.2. Zobowiązanie innego podmiotu 
 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z 
ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów.  Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie 
pisemnej (oryginale). 

 
4.2. Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej 
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy PZP (zał. nr 4 SIWZ). 
Przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie.  

 
4.3. Właściwe dokumenty i oświadczenia podmiotowe składane na wezwanie 

zamawiającego 

4.3.1. Zamawiający wzywa Wykonawcę przed udzieleniem zamówienia, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP: 

4.3.1.1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału 
w postepowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie 
złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) odpis 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 PZP. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 
Jeżeli, w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub inne miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy. Ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

4.3.1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do: 

- podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ustawy PZP, 

Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasobach których polega Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP. 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i 
oświadczenia wymienione w pkt 4.3.1.2. ich dotyczące. 

4.3.2. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych  w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. 

Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są w oryginale 
lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z 
oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
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sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zmówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów które każdego 
z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 
pisemnej lub w formie elektronicznej. 

4.3.3.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli 
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U z 2017 
r. poz. 570). 
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów 
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. 

4.3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. W przypadku o którym mowa w pkt 4.3.3. Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

4.3.5. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień 
dotyczących o świadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy 
PZP. 

4.3.6. 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 oraz spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

4.4 Jeżeli Wykonawca nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4.6. Zamawiający przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a 
następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP. 

 
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERT 

1.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość spośród czterech 
części. 
1.2. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej. 
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1.3. Oferta wraz załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim. 
1.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski poświadczone przez Wykonawcę 
1.5. Oferta wraz z załącznikami powinna być czytelna. 
1.6. Oferta wraz załącznikami powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy, podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze, a jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać 
uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty 
i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.   
1.7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
1.8. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, powinna być parafowana 
przez Wykonawcę. 
1.9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W 
treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron. 
1.10. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 
1.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
1.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny 
być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 
1.13. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, które dokumenty 
dołączone do oferty zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisowa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 
przez Zamawiającego w szczególności innym uczestnikom postępowania. 
W takim przypadku Wykonawca dokumenty zepnie w oddzielny plik opatrzony napisem: 
„Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom 
postępowania”. 
W przypadku gdy Wykonawca w trybie art. 8 ust. 3 ustawy PZP zastrzegł w ofercie zakaz 
udostępniania informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji winien on wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez przedłożenie wraz z ofertą stosownych informacji/ 
wyjaśnień/dokumentów/ innych materiałów. 
W przypadku braku wykazania przez wykonawcę w powyższym trybie, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, dokonane przez Wykonawcę zastrzeżenie 
zostanie uznane za bezskuteczne jak  niespełniające ustawowych wymogów warunkujących 
możliwość ograniczenia jawności informacji związanych z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
2. Miejsce i termin składania ofert. 
2.1. Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ul. 
Reymonta 19, 33-170 Tuchów w sekretariacie szkoły . 

2.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Tuchowie ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów oraz opisane wg poniższego 
wzoru: 
 

nazwa (firma) Wykonawcy 
adres Wykonawcy 
     Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
     W Tuchowie ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów 
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„Zakup materiałów dydaktycznych (zużywalnych)" Część ………. 

 
Nie otwierać przed dniem 15.01.2021 r., godz. 11:15 

 
2.3. Oferta doręczona do Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie 
zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 
2.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty 
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone 
według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio 
oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA” lub WYCOFANIE. Koperty oznaczone „ZMIANA” 
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
2.5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 11:15 w 
siedzibie Zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Tuchowie ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów w Sali r 2 (parter). 

2.6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
2.7. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty.  
Zamawiający niezwłocznie powiadomi o poprawie omyłek Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

2.8. Odrzucenie ofert 

1. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, o której mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich Wykonawców, 
równocześnie podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
IV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak 
niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. O treści zapytań i odpowiedzi, zawiadomieni 
zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania 
oraz Zamawiający umieści informację w formie elektronicznej na stronie 
www.mistrzowiewzawodzie.pl w części dotyczącej danego przetargu.  
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie 
podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się 
odpowiednio. 

http://www.mistrzowiewzawodzie.pl/
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5. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 
 
V. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
2. 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 Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
VI. WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami 
jest: 
P. Marta Kwaśniewska – Kobylarczyk - tel. 606 393 687 email: 
kwasniewska.k.marta@gmail.com 
2. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikowanie się pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim: 
- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy Prawo pocztowe, 

- osobiście, 
- za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: 
mistrzowiewzawodzie@gmail.com w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
każda ze stron na żądanie drugiej jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faktu 
jego otrzymania. 
4. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomieni oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują- z zastrzeżeniem wymogów odnośnie 
poszczególnych oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ – pisemnie lub 
faksem albo drogą elektroniczną na adres mistrzowiewzawodzie@gmail.com oraz 
niezwłocznie na piśmie. 
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faksu lub adres e-
mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 
Wykonawcy z treścią pisma. 
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
Ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów 
e-mail: mistrzowiewzawodzie@gmail.com 
 
VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w SIWZ i załącznikach. 

mailto:mistrzowiewzawodzie@gmail.com
mailto:mistrzowiewzawodzie@gmail.com
mailto:mistrzowiewzawodzie@gmail.com


 

13 

 

2. Wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem „powykonawczym” i zostanie 
określone w oparciu o złożoną ofertę cenową oraz na podstawie protokołu odbioru 
materiałów. 
3. W przypadku gdy Wykonawca nie jest plątnikiem tego podatku na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym w przypadku zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z takim Wykonawcą to zamawiający miałby obowiązek uiszczenia 
tego podatku, cena oferty nie powinna zawierać wartości podatku VAT, który miąłby 
obowiązek uiści Zamawiający. 
4. Cenę należy określić w złotych polskich. 
5. Nie dopuszcza się rozliczenia zamówienia w walutach innych niż polskie złote. 
6. Cena oferty nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziliby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę 
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. 
8. W/g ustawy o podatku od towarów i usług art. 83 ust.1 pkt 26 zakup 
sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest opodatkowana stawką 0%.  
 
IX. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT 
1. Cena  – 60% 

Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 60 %. 
Punkty przyznane za kryterium „Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia” 
będą liczone wg następującego wzoru: 
C = (Cmin: Cx) × 60 
gdzie: 
 C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za „cenę”, 
 Cmin  – cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych, 
 Cx   -  cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 
 
2. Czas dostawy  

1) Dla części I i IV - 40% 
Czas dostawy (liczony w dniach roboczych) do wskazanych placówek (zał. nr 2 do SIWZ) 
można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
 
Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu 
ofertowym terminu dostawy liczonego od dnia podpisania umowy,  
UWAGA: termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy.  

 
Liczba punktów w ww. kryterium obliczona zostanie według wzoru:  

 
najkrótszy oferowany termin dostawy  

T = ---------------------------------------------------- x 40 pkt.  
termin dostawy ocenianej oferty 

 
 2) Dla części II i III – 40% 
Czas dostawy (liczony w dniach roboczych) do wskazanych placówek (zał. nr 2 do SIWZ) 
można uzyskać maksymalnie 40,00 punktów. 
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B1 Maksymalną liczbę punktów (40,00 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje w 
formularzu ofertowym dostawę materiałów dydaktycznych w trzecim dniu roboczym 
przypadającym po dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia.  
 

B2= 0 pkt – za dostawę materiałów dydaktycznych w czwartym i później dniu roboczym 
przypadającym po dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. 
 
UWAGA: Przyjmuję się, iż czas liczony w dniach roboczych maksymalnie może 
wynosić 3 dni. 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
 
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył ofertę odpowiadającą 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów 
przyjętych w niniejszym postępowaniu. 
2. Umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż określa art. 94 ustawy Pzp, nie 
później jednak niż przed upływem związania z ofertą. 
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
przedstawią umowę regulującą współpracę wykonawców. 
 
XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI UMOWY, ZGODNIE ZE WZOREM W ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO SIWZ 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 
1 pkt 1 ustawy Pzp, które mogą dotyczyć następujących przypadków: 
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych 
dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 
847), 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie; 
2) Zamawiający dopuszcza zmianę i wysokość wynagrodzenia w przypadku nie 
wykonania pełnego zakresu dostaw przewidzianych umową, bądź ich zmniejszenie,  
3) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
a) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne lub inne 
zakłócenia w gospodarce, epidemie, obsunięcia ziemi, trzęsienia ziemi, burze, 
uderzenia pioruna, pożary, powodzie i inne tego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia) 
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 
b) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych 
wpływającymi na realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania 
technologiczne, 



 

15 

 

c) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 
pomimo zachowania należytej staranności, 
d) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą 
wpływ na realizację zamówienia, 
6) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 
a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał 
w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 
b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 
Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 
zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 
określonych w niniejszej umowie, 
c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez 
podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że 
powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z 
zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 
d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na 
zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą 
Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż 
wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten 
złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia, 
– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę 
okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, 
problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy 
innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po 
stronie Wykonawcy; 
7) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa 
powodującą, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się 
niecelowa, 
c) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 
momencie zawarcia umowy, 
8) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności 
związane ze: 
a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony 
umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu 
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 
9) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po 
stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, o których mowa w art. 
23 i 141 ustawy Pzp (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy 
wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim 
podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby została 
ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów 
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– w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie 
obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę 
wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 
przedmiotowych; 
10) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego 
zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu 
społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a 
polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na 
skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia 
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego 
umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z 
realizacją płatności w ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania 
środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z 
uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności 
uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji; 
11) Inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
XII. ZGODNIE Z ART. 93 UST 1A USTAWY PZP  

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 
podstawie została przewidziana w: 
1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 
konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 
2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 
3)  zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o 
cenę. 
 
XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 

Wykonawcom i innym osobom, którzy mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli 
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 
Pzp, jak również organizacjom o których mowa w art. 154 pkt 5 PZP przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 
 
XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO   

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych osobowych wykonawców jest Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie,  
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Joanna Mikrut, telefon 146525819, e-
mail: iod.ckziu.tuchow@wp.pl; 
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3) dane osobowe wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego; 
4) odbiorcami danych osobowych wykonawców będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.); 
5) dane osobowe wykonawców będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 
ustawy Pzp i zapisów umowy o dofinansowanie projektu; 
6) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp; 
7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawców nie będą podejmowane decyzje w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
8) wykonawcy posiadają: 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych**; 
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO***; 
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

9) wykonawcom nie przysługuje: 
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 
RODO; 
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawców 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
XV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór oferty (formularz ofertowy) - zał. nr 1. 
2. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2  
3. Oświadczenie złożone w trybie art. 25a ust. 1 ustawy PZP - zał. nr 3. 
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 4 
5. Wzór umowy – zał. nr 5 

 
Tuchów  29.12.2020 r. 
 
 
 
 


