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RINT.271.1.11.2020                                                    Jabłonka, dnia 14 lipca 2020  roku  

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację     

Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.jablonka.pl 

 

 

 

Ogłoszenie nr 561635-N-2020 z dnia 2020-07-14 r. 

 

Gmina Jabłonka: Dostawa 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów 

szkół na terenie Gminy Jabłonka, w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. 

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów 

wraz z danymi do kontaktów: 

 

http://www.jablonka.pl/
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jabłonka, krajowy numer 

identyfikacyjny 54325500000000, ul. ul. 3 Maja  1 , 34-480  Jabłonka, woj. małopolskie, 

państwo Polska, tel. 182 611 146, e-mail zpubliczne@jablonka.ug.gov.pl, faks 182 652 468. 

Adres strony internetowej (URL): www.jablonka.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 

Nie 

www.jablonka.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Tak 

www.jablonka.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 
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Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub z pośrednictwem posłańca. 

Adres: 

Urząd Gminy Jabłonka ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pokój nr 1 (sekretariat). 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 40 nowych komputerów 

przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka, w ramach realizacji 

projektu pn.: Zdalna Szkoła+. 

Numer referencyjny: RINT.271.11.2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do: 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup i dostawę: a) 40 

szt. nowych komputerów przenośnych - laptopów (w ramach zamówienia podstawowego 

gwarantowanego) b) maksymalnie 3 szt. nowych komputerów przenośnych - laptopów (w 

ramach prawa opcji) - do wykorzystania edukacyjnego dla uczniów szkół na terenie Gminy 

Jabłonka; w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Projekt grantowy 

pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
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zdalnego, – zwany w dalszej części umowy sprzętem w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z 

wymogami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiący 

załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.(Szczegółowe opisy 

przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ). 1.1. Zamawiający przewiduje 

możliwość skorzystania z prawa opcji, zwiększającego zakres zamówienia o dostawę 

maksymalnie 3 dodatkowych sztuk laptopów. Zastosowanie prawa opcji uzależnione jest od 

końcowej ceny ofertowej uzyskanej w wyniku postępowania, oraz limitowane jest 

wysokością środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu 

zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach 

zamówienia podstawowego, a jego parametry muszą być identyczne z urządzeniami 

oferowanymi w ramach zamówienia podstawowego 1) Zamawiający przewiduje możliwość 

skorzystania z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 

Ustawy Pzp. 2) Skorzystanie z prawa opcji będzie polegało na zwiększeniu ilości sprzętu 

(maksymalnie 3 szt. laptopów) poprzez złożenie przez Zamawiającego jednostronnego 

oświadczenia - zamówienia w formie pisemnej. Podstawę określenia wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy w ramach prawa opcji stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w ofercie 

Wykonawcy. 3) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem 

Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie 

Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 2. Wymagania 

Zamawiającego dot. przedmiotu zamówienia. • oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy 

(bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy 

niż 2019 r.) • przedmiot zamówienia musi być wolny od wad i nie może być obciążony 

prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia 

na polski obszar celny, gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych 

nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz jest zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego • przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, aprobaty 

techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, 

oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) 

niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla którego przedmiot 

zamówienia jest zakupywany i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania 

zamówionej rzeczy Zmawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej. • wszystkie dokumenty 

załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku 

polskim w formie drukowanej 3. Minimalne warunki gwarancji, serwisowania. a) Wymagany 

przez Zamawiającego okres gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i rękojmi 

minimum 24 miesięcy od daty uruchomienia (okres gwarancji jest jednym z kryterium 

wyboru), i odbioru końcowego; Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie. b) 

Udzielona gwarancja i rękojmia obejmuje wszystkie elementy dostarczonego sprzętu wraz z 

niezbędnym wyposażeniem z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych podlegających 

zużyciu podczas normalnej eksploatacji. c) W przypadku max 3 napraw gwarancyjnych tego 

samego sprzętu/podzespołu Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany na nowy 

wolny od wad. d) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia autoryzowany 

serwis techniczny i nie może odmówić wymiany niesprawnej części na nową, w przypadku, 

gdy jej naprawa nie gwarantuje prawidłowej pracy sprzętu. e) Czas reakcji serwisu (fizyczne 

stawienie się serwisanta w miejscu zainstalowania sprzętu i podjęcie czynności zmierzających 

do naprawy sprzętu) max w ciągu 96 godzin (pełne godziny) licząc od momentu zgłoszenia 

awarii (Czas reakcji serwisu jest jednym z kryterium wyboru). f) Wykonawca zapewnia 

pełny, bezpłatny przegląd okresowy całego sprzętu na 1 miesiąc przed upływem terminu 

gwarancji. g) Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania sprzętu lub przewóz 

uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w 

okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonego sprzętu, zapewnia Wykonawca. h) 

Wskazane powyżej minimalne zapisy musza być uwzględnione w karcie gwarancyjnej 



 

Strona 5 z 13 

 

(załącznik do wzoru umowy), i) Inne wymagania: 1) Bezpłatna dostawa, laptopy mają 

posiadać fabrycznie preinstalowany system Windows 10 w j. polskim, wykonawca przed 

dostarczeniem sprzętu przygotuje i skonfiguruje oprogramowanie do pracy j) Możliwość 

telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 

podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. k) Karta 

gwarancyjna dostarczana przez wykonawcę nie może nakładać na Zamawiającego 

dodatkowych zobowiązań finansowych i materialnych które by uzależniały uprawnienia do 

udzielonej gwarancji. l) Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać wymagane 

opinie oraz posiadać certyfikaty jakości ważne przez cały okres gwarancji m) Instalację 

wymaganych oprogramowań zapewniających prawidłowe współdziałanie przedmiotu 

zamówienia w zakresie sprzętu komputerowego. n) Przeszkolenie osób wyznaczonych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia. o) Do 

poszczególnych elementów wyposażenia Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kartę 

gwarancyjną oraz określić warunki gwarancji. p) W przypadku, gdy dostarczone przedmioty 

zamówienia wymagają cyklicznych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca wykona je 

bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje również bezpłatną wymianę 

oraz zamontowanie elementów eksploatacyjnych. q) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

przedmiot umowy, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i 

normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu. Wykonawca oświadcza, że przedmiot 

umowy posiada deklarację zgodności producenta stwierdzającą, że oferowane wyroby są 

zgodne z wymaganymi normami PN-EN, lub posiadać aktualne certyfikaty upoważniające do 

oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty wystawione przez laboratorium, 

jednostkę certyfikującą lub inny podmiot prowadzący ocenę zgodności, akredytowany przez 

Polskie centrum Akredytacji, potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają wymagania i 

warunki określone w odpowiednich polskich Normach 3.1. Wszelkie nazwy handlowe 

ewentualnie występujące w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako 

informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji dostaw i 

oferowanych urządzeń zastosowanie produktów równoważnych co do ich jakości i 

docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za 

produkty równoważne uzna takie, które spełnią min. parametry techniczne produktu 

wskazanego z nazwy handlowej. 3.2. Jeśli w dokumentach składających się na opis 

przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu normy, 

czy też aprobaty techniczne, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w 

dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek 

innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza 

rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w 

dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące 

się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 3.3. W 

przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o parametrach 

równoważnych jakościowo. Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o parametrach takich 

samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcji, zastosowanie i 

przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do 

Wykonawcy. 3.4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w 

dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność 

potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach 

zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 3.5. Zgodnie z 

art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.6. 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 

ustawy Pzp, a mają jedynie zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i 
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technologicznych Zamawiającego. 4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku 

Zamówień Główny przedmiot CPV: 30213100-6 Komputery przenośne 5. Sposób 

rozliczenia: 1) Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży kalkulacje cen 

jednostkowych zaoferowanych urządzeń 2) Płatność wynagrodzenia nastąpi każdorazowo 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia faktury Zamawiającemu. 6. Wymagany termin gwarancji zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i rękojmi min. 24 miesiące (okres gwarancji jest jednym z kryterium 

wyboru). Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty przekazania zamawiającemu 

przedmiotu zamówienia potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru. 7. Ze względu 

na to, że przedmiotem zamówienia jest dostawa, Zamawiający nie określa wymagań 

dotyczących zatrudniania na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 8. 

Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp (tj. wymagań 

które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością 

lub zatrudnienia – w szczególności bezrobotnych, młodocianych osób niepełnosprawnych) 9. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 21 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia 

podpisania umowy. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnianiu warunku udziału w postępowaniu. 
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Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych 

osób: Nie 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy 

wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 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 2017 r. poz. 1505 z poźn. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz.2171 z późn. 

zm.); Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016.1126 z późn. zm.). 1. Jeżeli Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów: 1) o których mowa w Rozdziale 11 ust 3 pkt 3.2, ppkt 1 niniejszej SIWZ składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Jeżeli w kraju, w którym 
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 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. 3. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1) Formularz oferty przetargowej (według Załącznika nr 1 do SIWZ). 2) Wraz z ofertą 

wykonawca winien złożyć Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 i 

Załącznik nr 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego 

zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału 

lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 

lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1794 z późniejszymi 

zmianami). 4) Zobowiązanie innego podmiotu - Wykonawca, który polega na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (według 

wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ). 5) Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w 

terminie 3 dni od daty upublicznienia na stronie internetowej wykazu złożonych ofert: 2.1 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - W 

celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

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

Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający zaznacza, iż podziela rekomendację opublikowaną na stronie internetowej UZP 

o następującej treści: „(…) Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej 

złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której 
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że 

jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy 

kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie 

wykonawcy”. Dlatego też, Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca który nie należy do żadnej 

grupy kapitałowej (po zaznaczeniu odpowiednio miejsca w oświadczeniu), może złożyć takie 

oświadczenie wraz z ofertą. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ i 

zamieszczony zostanie przez Zamawiającego na stronie internetowej www.jablonka.pl wraz 

w informacją z otwarcia ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. 

Uwaga: wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 3 pkt. 3.1 i pkt. 3.2, jeżeli (art. 26 ust 

6 ustawy Pzp) 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 stawy 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 

352). W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ 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. Dotyczy to w szczególności informacji 

odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 

4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2007 

r Nr 168, poz. 1186) oraz wydruków Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 

lipca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 584 z późn. zm.) 2) W przypadku wskazania przez 

Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 11 SIWZ ust. 2, 3 pkt 

3.1, pkt 3.2 oraz rozdziale 12 ust. 1 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w 

szczególności oświadczeń lub dokumentów 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. 3) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 11 

ust. 1 niniejszej SIWZ, 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 lub budzą 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 podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania (art. 26 ust 3, 4 ustawy Pzp). 3a) 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 podlegałaby 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3a ustawy Pzp). 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie 

Informacja na temat wadium 
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
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sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Czas reakcji serwisu 20,00 

Pojemność dysku twardego 10,00 

Gwarancja 10,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
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1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z 

poszanowaniem zapisów art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy 

może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących 

przypadkach: 1) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy; 2) aktualizacji rozwiązań ze 

względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana 

nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany 

wybór Wykonawcy, 3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4) zaistnienie okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 5) wystąpienia zdarzeń siły 

wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 

zapobieżenia, 6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy. 3. 

Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w 

okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 4. 

Wniosek o dokonanie zmiany w umowie w przypadkach określonych w ust. 2 - ma zawierać: 

a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z 

wnioskowanej zmiany, c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia 

umowy. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Data: 2020-07-22, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu 

> j. polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, pok. 110 

(sala obrad) dnia 22.07.2020 roku, godz. 12.05. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

 

/-/inż. Bolesław Wójcik 

Zastępca Wójta Gminy 


