
                                                                     Gmina Wierzchowo                                                   Strona 1 

 

 

Znak sprawy: 

IS.271.2.2012            

                                               Wierzchowo, dnia 17.01.2012 r. 

Z A T W I E R D Z A M    

 

Jan Szewczyk   

Wójt Gminy Wierzchowo 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

zwana dalej „SIWZ”, sporządzona dla zamówienia publicznego pod nazwą: 

 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWO-

REHABILITACYJNEGO, URZĄDZEŃ KOMPUTROWYCH I 

SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W 

RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.:  

INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO  

W WIERZCHOWIE. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY 

 

z podziałem na następujące części: 

 

CZĘŚĆ I:  

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH 

CZĘŚĆ II 

DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNO-SPORTOWEGO 

CZĘŚĆ III:  

DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH 

PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 

 

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, 

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 

do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono 

w Biuletynie Zamówień Publicznych 

dnia 17 .01.2012 nr ogłoszenia: 15553 -2012 

 

Opracowanie: Ryszard Dąbrowski       
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 

Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchowo 

Ulica: Długa 29 

Kod:  78-530  Miejscowość: Wierzchowo 

Telefon: 94 36 18 597 faks: 94 36 18 487 

NIP: 674-13-49-199 

REGON: 330920593 

Strona: www.bip.wierzchowo.pl  

E-mail: oswiata@wierzchowo.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”.  

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-44 ustawy. 

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji: 

3.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te 

mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

3.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1650) 

3.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r., Nr 282, 

poz. 1649). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjno-

sportowego, urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów komputerowych na 

potrzeby szkół podstawowych w Wierzchowie i Świerczynie, w ramach realizacji projektu pn.: 

„Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego w Wierzchowie. Doposażenie bazy 

edukacyjnej szkoły”. 

1.1. Część I: Dostawa pomocy dydaktycznych (CPV: 39162000-5, 39162100-6, 39162110-

9), w tym zestawów edukacyjnych, gier planszowych dydaktycznych, układanek, plansz, 

zabawek edukacyjnych, filmów dydaktycznych, programów multimedialnych, które będą 

wykorzystane na zajęciach dla dzieci: 

1.1.1. z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; 

http://www.bip.wierzchowo.pl/
mailto:oswiata@wierzchowo.pl
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1.1.2. ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 

dysleksji; 

1.1.3. logopedycznych, dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 

1.1.4. socjoterapeutycznych, dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. 

1.2. Część II: Dostawa sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, który będzie wykorzystany na 

zajęciach korekcyjnych (CPV 37440000-4). 

1.3. Część III: Dostawa urządzeń komputerowych (notebooki, głośniki zewnętrzne - 2 

zestawy) i specjalistycznych programów komputerowych (CPV 30213000-5, 48000000-8). 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego, w tym również 

wymagane okresy gwarancyjne zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

3.1. Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę w 

ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

4. Warunki rozliczenia (dotyczy wszystkich części zamówienia). 

4.1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca zakres zamówienia 

określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie wybranego 

wykonawcy. 

4.2. Podstawę do rozliczenia wykonanych dostaw stanowić będzie faktura z załączonym 

protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. 

4.3. Zamawiający zapłaci należności w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia u 

Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej faktury z załączonym protokołem odbioru bez 

zastrzeżeń. 

IV. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia: 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

  

VI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 

walutach obcych 

 

Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

dokonywane będą w złotych polskich 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu  

oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 

1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania -  nie dotyczy. 
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1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

opis sposobu dokonywania oceny tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; 

spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia 

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

opis sposobu dokonywania oceny tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; 

spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia 

1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

opis sposobu dokonywania oceny tego warunku – nie określa się minimalnych standardów; 

spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do 

oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wymaganych dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą 

wykazać, że: 

1) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania oraz że brak jest podstaw do ich wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

2) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.2 – 

1.4.  

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu oraz żądane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania. 

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny 

spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji, zamawiający żąda 

złożenia przez wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów: 
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2.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji; 

2.2. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego 

załącznik nr 3 a do niniejszej specyfikacji; 

2.3. zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej 

przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca 

prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia. 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

3.1. oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3b do niniejszej specyfikacji 

3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,   

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2. składa dokument 

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

4.1. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 4, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

4.2.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 odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych 

wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. 2.1. 2.3, 3.1. i 3.2., a 

wspólnie – oświadczenie wymienione w pkt 2.2 niniejszego rozdziału. Przepisy pkt 4 - 4.1. 

stosuje się odpowiednio. 

6. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. W przypadku składania 

elektronicznych kopii dokumentów powinny one być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
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6.1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

6.2 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

6.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez 

niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień 

składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy. 

8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie 

złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i 

dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin składania ofert. 

9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

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

                                                                                                                                                                                             

 

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą a elektroniczną, przy czym 

zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.  

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

zapytania lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Wyjaśnienia zostaną udzielone 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 nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
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6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym  mowa w pkt. 4 

7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na 

stronie internetowej pod adresem www.bip.wierzchowo.pl 

8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 

adres zamawiającego, podany w rozdziale I specyfikacji. 

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod 

adresem www.bip.wierzchowo.pl   

10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest p. Joanna Zyguła, tel.  94 36 

18 837 faks: 94 36 18 487, e-mail: oswiata@wierzchowo.pl. 

 

X. Informacja na temat wadium 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 

 

XI. Termin związania ofertą 

 

1.   Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1. Przygotowanie oferty 

1.1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć 

tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną 

część zamówienia lub na obie części. 

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

1.3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści. 

1.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

1.5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1.6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz 

dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 

1.7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

1.7.1. oświadczenia oraz dokumenty wymagane w rozdz. VIII specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

http://www.bip.wierzchowo.pl/
http://www.bip.wierzchowo.pl/
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1.7.2. formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

specyfikacji; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać 

nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, 

1.7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

1.7.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów 

składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy 

zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 

1.8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1.7.3 i 1.7.4 powinno być przedstawione w formie 

oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające 

pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z 

dokumentu rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych 

dokumentach. 

1.9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z 

Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i 

oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

1.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób 

umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

1.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wykonawcy. 

1.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 

1.13. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje  

w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Załączniki zawierające informacje 

zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić  

w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki 

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

ustawy. 

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

2.1 Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta), 

oznaczonym nazwą (firmą) i adresem wykonawcy i zaadresowanym na siedzibę 

zamawiającego: 

2.2 Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 2, 78-530 Wierzchowo 

2.3 Opakowanie oferty należy opisać następująco: „Przetarg – dostawy pomocy 

dydaktycznych, sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych i 

programów komputerowych – nie otwierać przed dniem 26 stycznia 2012 r., przed godz. 

10.00.” 
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XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Wierzchowo, ul. 

Długa 29, 78-530 Wierzchowo, w sekretariacie  Urzędu. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2012 r., r. o godz. 10:00, przy czym za 

termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę 

i godzinę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłka pocztową lub kurierską) 

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

3.1. Zmiana oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winna być dokonana 

poprzez złożenie kolejnej oferty, w sposób i formie przewidzianej w rozdz. X pkt 2 specyfikacji 

oraz dodatkowo opisanej na opakowaniu i na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej specyfikacji (Oferta) hasłem „ZMIANA”.  

3.2. Wycofanie oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert winno być dokonane 

poprzez złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia woli, które należy złożyć w 

opakowaniach/kopertach zamkniętych  i opisanych w sposób określony w Rozdz. X pkt 2,  

z dodatkowa informacją „WYCOFANIE”. 

4. W razie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę wykonawcy.  

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2012  r. o godz. 10:15 w Urzędzie 

Gminy Wierzchowo, sala narad. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,  

z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

6.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie każdej części zamówienia. 

6.2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

8. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści oferty, 

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

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

Cenę wykonania zamówienia należy podać w złotych polskich wg formularza „Oferta” (zał. nr 2 do  

specyfikacji), z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. 

Cena oferty musi obejmować również koszty transportu i zainstalowania przedmiotu zamówienia (jeżeli 

dotyczy). 
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XV - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przy wyborze oferty na każdą z części zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium 

najniższej ceny. 

 

XVI - Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty  na każdą część zamówienia, wszyscy wykonawcy, którzy złożyli 

oferty zostaną jednocześnie zawiadomi o: 

1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ceny ofert,  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

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

jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane 

pisemnie. 

1.1.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 3, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego złożono  

tylko jedną ofertę, albo 

2) nie wykluczono żadnego wykonawcy nie odrzucono żadnej oferty. 

2. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla 

się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 

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

ustawy. 

3. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, żąda przed zawarciem umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania wykonawców 

występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych wykonawców 

za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis o solidarnej 

odpowiedzialności wykonawców wobec zamawiającego. 
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4. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i terminie ustalonym miedzy stronami. 

 

XVII - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XVIII - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

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

jeżeli zawierający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 

zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia wykonawcy, aby zawarł z 

nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana 

istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego warunku podlega 

unieważnieniu. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich 

wprowadzenia: 

3.1. zmiana podatku od towarów i usług VAT, 

3.2. konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, za które nie odpowiada 

wykonawca, w szczególności:   

3.2.1. działania siły wyższej, 

3.2.2. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, mimo zachowania 

należytej staranności, 

3.3. zmiana  warunków finansowania zamówienia. 

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie pisemne uzasadnienie sporządzone 

przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel 

Zamawiającego i przedstawiciel wykonawcy, zatwierdzony przez kierownika Zamawiającego.  

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zmiany umowy, o których mowa w pkt. 3, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w 

części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

 

XIX – Inne informacje 

 

Nie przewiduje się: 

1. zawarcia umowy ramowej, 
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2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 

4. udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

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. 

2.1. W niniejszym zamówieniu, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

2.2. 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. 

2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

2.4. Odwołujący przesyła kopię odwołanie zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

tego terminu. Uznaje się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

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

jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 

2.5. 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. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

2.6. 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. 

2.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.5 i 2.6 wnosi się w terminie 5 dni 

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

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

2.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

2.9. Po wniesieniu odwołania zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 
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dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówienia lub 

postanowień specyfikacji, zamieści je również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana specyfikacja, wzywając  

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

2.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie 

przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię należy doręczyć zamawiającemu oraz 

wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

2.11. 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. 

2.12. Zamawiający może wnieść do Prezesa KIO odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na 

odwołanie wnosi się na piśmie  lub ustnie do protokołu. 

2.13. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych 

w odwołaniu KIO może umorzyć postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron 

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w 

terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub 

unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym 

w odwołaniu. 

2.14. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, KIOP umarza postępowanie, a 

zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

2.15. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w 

odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 

2.16. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

2.17. Koszty postępowania odwoławczego 

a) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.12, znosi się wzajemnie, 

b) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.13: 

 ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po 

otwarciu rozprawy 

 znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy 

c) w okolicznościach, o których mowa w pkt 2.14: 

 odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez KIO 

 wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez KIO. 

2.18. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku 

KIO umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem 
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rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

3. Skarga do sądu.  

3.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

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

zamawiającego. 

3.3.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

3.4.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 

wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości 

lub w części. 

3.5.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami 

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 

skarga kasacyjna.  

 

XXI. Wykaz załączników do specyfikacji: 

Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia 

Nr 2 – formularz ofertowy 

Nr 3 – wzór o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Nr 5 – wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWO-

REHABILITACYJNEGO, URZĄDZEŃ KOMPUTROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH 

PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.:  

INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO  

W WIERZCHOWIE. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, nr ogłoszenia  - 2012 z        .01.2012 r. 

      1. Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Siedziba…………………………...……………………………………………………………………… 

Nr telefonu/faks/e-mail ………………………………………………………………………………….. 

 nr NIP …………………………………………………………………………………………………… 

nr REGON ………………………………………………………………………………………………. 

      2. Zobowiązania wykonawcy 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: 

Część I – dostawa pomocy dydaktycznych 

Lp. Nazwa jm Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

(kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Koło do sortowania  szt. 1   

2 Liczymy warzywa szt. 1   

3 Studnia Jakuba szt. 2   

4 Liczydło na odręczy szt. 5   

5 Zeszyt ćwiczeń szt. 1   

6 Plastikowa mozaika szt. 2   
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7 Kostka piankowa szt. 3   

8 Domino mnożenie szt. 1   

9 Duża waga ze zbiornikami szt. 1   

10 Ruchomy kalendarz szt. 1   

1 Mata z zegarem szt. 1   

12 Zegar szt. 10   

13 Zestaw klasowy klepsydry zest. 1   

14 Magnetyczny zegar na tablicę szt. 1   

15 Dystansomierz szt. 2   

16 Miarki elastyczne szt. 2    

17 Mata matematyczna szt. 1   

18 Monety z tworzywa szt. 2   

19 Duży zestaw manipulacyjny szt. 1   

20 Zestaw warzyw szt. 1   

21 Układanki-„Dopasuj obrazy i 

kolory” 
szt. 1 

  

22 Zestaw owoców szt. 1   

23 Zestaw do nauki liczenia w zakresie 

1- 10 
szt. 1 

  

24 Trener pamięci- zadania logiczne szt. 1   

25 Karty zadań szt. 1   

26 Logiczne układanki- sytuacja i 

położenie 
szt. 1 

  

27 Waga szkolna szt. 1   

28 Zestaw dużych odważników szt. 1   

28 Cylindry, menzurki szt. 1   

29 Dni tygodnia szt. 1   

30 Miesiące i pory roku szt. 1   

31 Czas i zegar szt. 1   
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32 Kalendarz szt. 1   

33 Diagnoza dziecka rozpoczynającego 

naukę w klasie pierwszej 
kpl. 1 

  

34 Dyslektyczne ucho-zbiór ćwiczeń 

stymulujących rozwój percepcji 

słuchowe nie tylko dla uczniów z 

dysleksją 

kpl. 1 

  

35 Metoda  Dobrego Startu - od 

piosenki do literki 
kpl. 1 

  

36 Metoda Dobrego Startu-od piosenki 

do literki CD 
kpl. 1 

  

37 Metoda Dobrego Startu DVD szt. 1   

38 Ortopudełko Poziom II kpl. 1   

39 Domino sylabowe kpl. 1   

40 Rebusy obrazkowe kpl. 1   

41 Ćwiczenia kształtujące umiejętność 

czytania tekstu ze zrozumieniem. 
szt. 1 

  

42 Po rozum do głowy szt. 1   

43 Warsztat graficzny 1 kpl. 1   

44 Warsztat graficzny 2 kpl. 1   

45 Nasadka profilowana szt. 15   

46 Dzień pary przyjaciół kpl. 1   

47 Rok pary przyjaciół kpl.  1   

48 Klocki ortograficzne Poly kpl. 1   

49 7 walizek - Inteligencje wielorakie 

w nauczaniu ortografii. 
kpl. 1 

  

50 Zestaw kontrolny PALETA  
zestaw 1   

51 Paleta – Tarcze ćwiczeń WPK  
kpl 1   

52 Studnia Jakuba zestaw 1   

53 Trening słuchu. Ćwiczenia 

rozwijające percepcję słuchową 

u dzieci 

zestaw 1 
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54 Sylaby do zabawy 
kpl 1   

55 Głoski do zabawy 
kpl 1   

56 Gumowe ucho. Ćwiczenia percepcji 

słuchowej dla dzieci 

w młodszym wieku szkolnym. 

zestaw 1 
  

57 Analiza i synteza wzrokowa zestaw 1   

58 Trener pamięci – 5 zmysłów 
kpl 1   

59 Perskie oko.  Ćwiczenia percepcji 

wzrokowej dla dzieci 

w młodszym wieku szkolnym. 

zestaw 
   

60 Skoncentruj się  1 
szt.    

61 Skoncentruj się  2 szt.    

62 Tarcze „Barwa, linie, rysunek” 
kpl    

63 Tarcza WP 5 
kpl    

64 Tarcza WP 6 
kpl    

65 Wielkie literki magnetyczne kpl 1   

66 Małe literki magnetyczne 
kpl 1   

67  Alfabetyczne przewlekanki 
zestaw 1   

68 Abecadło kpl 1   

69 Abecadło  1 szt. 1   

70 Abecadło  2 
szt. 1   

71 Minimemo  A - Ż 
kpl 1   

72 Metoda dobrego startu. 

 Od wierszyka do literki. 
zestaw 1   

73  Już czytam 
kpl 1   

74 Scriba – junior 
kpl 1   

75 Zestaw kontrolny PUS szt. 5   

76 Zgadywanki wiosna 
szt. 1   

77 Zgadywanki lato 
szt. 1   

78 Zgadywanki jesień 
szt. 1   

79 Zgadywanki zima szt. 1   
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80 Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 

cz. 1 
szt. 1   

81 Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 

cz. 2 
szt. 1   

82 Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 

cz. 3 
szt. 1   

83 Łatwe ćwiczenia do nauki czytania 

cz. 4 

 

szt.  1 
  

84 Kocham się uczyć 
zestaw 1   

85 Klocki LOGO 
zestaw 1   

86 Instrukcja do klocków LOGO szt. 1   

87  Dywanik glottodydaktyczny 
zestaw 1   

88 Nauka ortografii  

z glottodywanikiem 
szt. 1   

89 Kreślę i łączę litery- wersja 

bezpętelkowa 
szt. 1   

90 Kreślę i łączę litery- wersja 

pętelkowa 
szt. 1   

91 Plansze do początkowej nauki 

czytania 
zestaw 1   

92 Bawię się i uczę. Zeszyt A 
szt. 1   

93 Bawię się i uczę. Zeszyt B 
szt. 1   

94 Ćwiczenia do zajęć 

wyrównawczych dla klas I – II 
zest. 1   

95 7 walizek inteligencji wielorakiej w 

nauczaniu ortografii 
zest. 1   

96 Kolorowe szlaczki 
zest. 1   

97 Ene, due, rabe…wyliczanki, 

usypianki, rymowanki 
szt 1 

  

98 Terapia logopedyczna głosek 

szeregu szumiącego. Scenariusze 

zajęć 

szt 1 

  

99 Cmokaj, dmuchaj, parskaj, chuchaj szt 1   

100 Język hop do góry! Ćwiczenia 

logopedyczne dla dzieci 
szt 1 

  

101 Języczkowe przygody i inne 

bajeczki logopedyczne 
szt 1 

  

102 Logopedyczne zabawy grupowe szt 1   
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103 Sammy-kwartet logopedyczny szt 1   

104 Zabawy usprawniające buzię i język 

dziecka 
szt 1 

  

105 Flipper logopedyczny szt 1   

106 Horn 11( Magiczna piłeczka) szt 4   

107 Zestaw do ćwiczeń oddechowych  szt 1   

108 Zestaw baniek mydlanych szt 1   

109 Płyn do baniek szt 1   

110 Kocham mówić. Historyjki 

obrazkowe z tekstami 
szt 1 

  

111 Trening słuchu szt 1   

112 Chodzą słuchy szt 1   

113 Dźwięki mowy, szt 1   

114 Lizaki logopedyczne szt 1   

115 Moje układanki. Ćwiczenia 

sylabowe do nauki czytania 
szt 1 

  

116 Słowa ukryte w słowach szt 1   

117 Sylaby do zabawy szt 1   

118 Zabawy słuchowe szt 1   

119 Rymowane zabawianki, masażyki i 

kołysanki 
szt 1 

  

120 Różnicowanie fonemowe głosek ś, 

s, sz 
szt 1 

  

121 Słuch fonemowy i fonetyczny Szt 1   

122 Trudne głoski, Szt 1   

123 Logopedyczny zbiór wyrazów szt 1   

124 100 tekstów do ćwiczeń 

logopedycznych 
szt 1 

  

125 Domino logopedyczne szt 1   

126 Szumki sz, ż, cz, dź, szt 1   
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127 Koloruję, zgaduję i różnicuję głoski 

sz, ż, cz, ś, ź, ć 
szt 1 

  

128 Dmuchajki szt 5   

129 Dmuchnij piłkę- labirynt 

logopedyczny 
szt 2 

  

130 Lustro logopedyczne szt 1   

131 Lustro logopedyczne małe szt 1   

132 Lustro logopedyczne duże szt 1   

133 ,,Kruk z Kruklanki”  szt 1   

134 ,,Chrząszcz z Żyrzyna” - książka szt 1   

135 ,,Chyża Żmija Syk-Syk” - książka szt 1   

136 ,,Miała baba koguta” – książka szt 1   

137 Seria logopedyczna ,,Kocham 

czytać’’ 
szt 18 

  

138 Dziennik zajęć logopedy szt 1   

139 100-wyrazowy test artykulacyjny szt 1   

140 Kwestionariusz badania mowy szt 1   

141 ,,Gra min” szt 1   

142 ,,Od gwiazdki do bajki 1” szt 1   

143 ,,Od gwiazdki do bajki 2” szt 1   

144 ,,Od gwiazdki do bajki 3” szt 1   

145 Zestaw logopedyczny Piotruś szt 1   

146 Rozwijamy mowę i myślenie 

dziecka. Zestaw I 
szt 1 

  

147 Rozwijamy mowę i myślenie 

dziecka. Zestaw II 
szt 1 

  

148 Tworzymy obrazki szt 1   

149 Tata – europejska rodzina szt 1   

150 Mama – europejska rodzina szt 1   

151 Chłopiec – europejska rodzina szt 1   
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152 Dziewczynka – europejska rodzina szt 1   

153 Logopedyczne zabawy. CD. Część I 

– sz, ż, cz, dż 
szt 1 

  

154 Logopedyczne zabawy. CD. Część 

II – sz, ż, cz, dż 
szt 1 

  

155 Logopedyczne zabawy. CD. Część 

IV – sz, ż, cz, dż 
szt 1 

  

156 ,,Loguś” – program komputerowy szt 1   

157 Sylaby w dominie szt 1   

158 Karty do ćwiczeń motoryki 

narządów artykulacyjnych 
szt 1 

  

158 ,,Opowiem ci mamo..” szt 1   

159 Muzyka relaksacyjna ,,Wodospady i 

strumyki”  
szt. 1 

  

160 Piłeczka antystresowa      szt. 5   

161 Zestaw 30 gier     zestaw 1   

162 Gra ,,Klub biznesmena”  szt. 1   

163 Mozaika ,,Kreatywna zabawa” szt. 1   

164 
Bloczki Pattern 

zestaw 

25 szt. 
1 

  

165 Tangram szt. 1   

166 Tańce integracyjne w grupie  szt. 1   

167 ,,O metodzie Klanzy” Teoria i 

praktyta 
szt. 1 

  

168 Chusta Klanzy 

http://klanza.eu/produkt 
szt. 1 

  

169 ,,Muzyczna pedagogika zabawy w 

pracy z grupą” 
szt. 1 

  

170 ,, Zabawy z chustą”  szt. 1   

171 ,,Wio koniku, ruszaj z nami-łatwe 

tańce z piosenkami”  
szt. 1 

  

172 Folkowa zabawa, cz. szt. 1   



                                                                     Gmina Wierzchowo                                                   Strona 24 

 

173 Folkowa zabawa, cz.  szt. 1   

174 ,,Kiedy maluchy zmieniają się w 

zuchy” 
szt. 1 

  

175 Akwarele Koh- i- noor zestaw 2   

176 Pędzle Phoenix zestaw 2   

177 Szablony Kreul zestaw 1   

178 Szablon literowo- cyfrowy 

Standardgraph 
zestaw 1 

  

179 Temperówka szt. 2   

180 Klej  np. Wikol szt. 5   

181 Gumka np. Factis szt. 2   

182 Klej np. Magic szt. 5   

183 Klej biurowy szt. 5   

184 Pastele-kredki zestaw 2   

185 Ołówki szt. 10   

186 Marker permanentny szt. 5   

187 Pisaki obustronne zestaw 2   

188 Taśma obustronna szt. 1   

189 Klej np. UHU szt. 4   

190 Papier ksero szt. 1   

191 Tektura falista szt. 3   

192 Duży brystol Szt. 5   

193 Krepina mix zestaw 1   

194 Plastelina np. TM2014 zestaw 1   

195 Magnetyczna historyjka obrazkowa  zestaw 1   

196 Rymowane zabawianki, masażyki, 

kołysanki  
szt. 1 

  

197 Obrazki-,Odwagi! Sytuacje lękowe. zestaw 1   

198 Klasowy kodeks  szt. 1   
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199 ,,Oko rysia”-gra planszowa  szt. 1   

200 ,,Delfin” szt. 1   

201 Karty dialogowe szt. 1   

202 Klanza o zaburzeniach i edukacji 

dzieci  
szt. 1 

  

203 Farby plakatowe komplet 5   

  

Razem cena brutto części I 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Cena częśći I brutto słownie ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

w tym podatek VAT   … %, tj ………………………… zł 

Część II – dostawa sprzętu rehabilitacyjno-sportowego, który będzie wykorzystany na 

zajęciach korekcyjnych 

Lp. Nazwa jm Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

(kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Piłka skacząca 56cm szt 3   

2 Obręcze cyrkowe kpl 3   

3  Piłka masująca szt 2   

4 Wałek duży – kształtka 

rehabilitacyjna 

szt 1   

5 Półkule leżące zestaw 1   

6 Półkule chodziki zestaw 1   

7 Wyspy rzeczne zestaw 1   

8 Piłka fasolka maxi szt 2   

9 Piłka gimnastyczna duża 65cm szt 2   

10 Aktywne ringo zestaw 2   

11 Tunel zyg-zag szt 2   
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12 Dotykowe dyski zestaw 1   

13 Zestaw kul rehabilitacyjnych zestaw 1   

14 Worki do skakania kpl 1   

15 Piłeczki piankowe zestaw 3   

16 Mata gimnastyczna – kształtki 

rehabilitacyjne 

szt 3   

17 Maxi roller szt 3   

18 Zestaw gimnastyczny zestaw 2   

19 Sensoryczne kamienie kpl 1   

20 Talerz do balansowania szt 2   

21 Wstążki gimnastyczne szt 6   

22 Obręcze hula hop szt 10   

23 Piłka ciężka 1000g szt 2   

24 Gra zręcznościowa 1 szt 3   

25 Gra zręcznościowa 2 szt 3   

26 Kręgle  kpl 3   

27 Zręcznościowe łyżki             kpl 3   

28 Piłka sensoryczna 75 cm szt 1   

29 Pajączek I szt 9   

30 Pajączek II szt 1   

31 Piankowy tor przeszkód kpl 3   

32 Wyciąg grawitacyjny „Pająk WG-

01” 
szt 1 

  

33 Elongator „Bocian EPA-01” szt 1   

34 Beczka BA-1-Radosna Szkoła szt 1   

35 Karimata szt 8   

36 Piłka rehabilitacyjna  szt 1   

37 Piłka rehabilitacyjna szt 3   

38 Piłka rehabilitacyjna  szt 4   
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39 Mata korekcyjno-masująca (np. 

Jeżyk mini) 
szt 1 

  

40 Taśma rehabilitacyjna - zestaw kpl 1   

41 Dysk korekcyjny szt 1   

42 Trampolina szt 1   

43 Ringo szt 8   

44 Piłki do rytmiki szt 8   

45 Wałek z  kolcami szt 1   

46 Pajączki szt 8   

  

Razem cena brutto części II 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Cena słownie ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

w tym podatek VAT   … %, tj ………………………… zł 

Część III – dostawa urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów komputerowych 

Lp. Nazwa jm Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena brutto 

(kol. 4 x kol. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Notebook wraz z głośnikiem 

zewnętrznym 

szt. 2   

2 Eduterapeutica logopedia. Wersja 

podstawowa- program 

komputerowy 

szt. 1 

  

3 zestaw słuchawkowy szt 3   

4 eduSensus - multimedialne 

oprogramowanie do diagnozy 

i terapii logopedycznej 

szt 1 

  

5  Zestawy słuchawkowe szt 3   

6 Szczerbata paszcza szt. 1   

7 Głów łamanie z głoską sz, ż, cz, szt. 1   
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8 Pleciuga część pierwsza. 

Zardzewiały rower 
szt. 1 

  

9 R czy L szt. 1   

  

Razem cena brutto części III 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

Cena słownie ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

w tym podatek VAT   … %, tj ………………………… zł 

3. Oświadczenia wykonawcy (dotyczy wszystkich części zamówienia): 

1) oświadczam, że oferowany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania 

określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 

2) oświadczam, że dostarczę przedmiot zamówienia w terminie 14 dni, licząc od 

dnia zawarcia umowy, 

3) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia składania 

ofert, 

4) zadanie wykonam siłami własnymi/przy udziale podwykonawców, którym 

powierzę następujące części zamówienia* 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

* niepotrzebne skreślić 

4.na potwierdzenie spełnienia warunków i  wymagań Zamawiającego do oferty załączam 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

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

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

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

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

………………………………………………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………….................................. 

      5. Oferta wspólna (jeżeli występuje). 

Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę: 

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………………. 

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………………. 

Telefon.....…...............……………… faks ……...........…………………………………………….. 

Zakres umocowania ……………………………………………………………………………………… 
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      6. Oferta zawiera .............. ponumerowanych stron. 

………….............…………………………………… 

(data, miejscowość, podpis Wykonawcy ) 
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Załącznik nr 3 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWO 

REHABILITACYJNEGO, URZĄDZEŃ KOMPUTROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH 

PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.:  

INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO W WIERZCHOWIE. 

DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY;  nr ogłoszenia  -2012 z dnia      .01.2012 r., dotyczące: 

 

1) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

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

 

Miejscowość i data: 
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Załącznik nr 4 

Nazwa i adres Wykonawcy : 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli : 

 

 

 

Oświadczenie 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne pn.:  DOSTAWA 

POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU SPORTOWO REHABILITACYJNEGO, 

URZĄDZEŃ KOMPUTROWYCH I SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW 

KOMPUTEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.:  

INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU EDUKACYJNEGO W WIERZCHOWIE. 

DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY;  nr ogłoszenia  -2012 z dnia      .01.2012 r. 

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza 

się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą 

prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
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przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie lub związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie lub 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary. 

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą. 

…………………………. 

 

 

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

Miejscowość i data: 
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Załącznik nr 5 

Wzór umowy 

 

UMOWA Nr  ……………. 

zawarta w dniu ……………..  w ……………………….., pomiędzy Gminą Wierzchowo 

reprezentowaną przez  

……………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 

a ………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą,  

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego,   następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca dostarczy do szkół podstawowych w Wierzchowie i  Świerczynie: 

……………………………………………………………………………………………….. 

            zgodnie z wykazem z podziałem na szkoły, stanowiącym załącznik do umowy. 

w ramach realizacji projektu pn.: INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU 

EDUKACYJNEGO W WIERZCHOWIE. DOPOSAŻENIE EDUKACYJNE SZKOŁY. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

                3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem  i  na 

własny koszt. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia 

umowy. 

§ 3 

1. Strony uzgadniają wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości ……………………. 

zł (słownie: ………………………………………… 10/100) wraz z należnym podatkiem VAT, 

w tym za:  

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

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

 

2. Podstawą do rozliczenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę opiewające na kwoty 

wskazane odpowiednio w ust. 1 pkt. …. z załączonym protokołem odbioru sporządzonym przez 

Zamawiającego. 
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3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana z konta Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 

        § 4 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnym/przy udziale 

podwykonawców. 

 § 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i wypadkach: 

1) w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od upływu 

terminu określonego w  § 2, 

2) w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

przedmiotu umowy, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego odpowiednio w § 3 ust. 1, za 

niewykonanie umowy w terminie dodatkowo wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.      

 § 6 

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba  że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 

warunki takiej zmiany. 

§ 7 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy  ustawy- Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Umowę sporządzono w 2 egz. jednobrzmiących, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, a 1 egz. dla 

Zamawiającego. 

§ 10 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oferta Wykonawcy. 

Wykonawca         Zamawiający  
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