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§ 1. ZAMAWIAJĄCY 

 
Zespół Szkół w Karczewie  
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
ul. Kardynała Wyszyńskiego 4,  
05-480 Karczew, tel. (22) 788 24 00,  
email: zskarczew_sekretariat@op.pl 
REGON: 0010104588 
NIP: 532-174-14-12 
powiat otwocki, województwo mazowieckie 

 

§ 2. TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2010 r. nr 113, poz. 759) dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zwanej w dalszej części SIWZ mają zastosowanie przepisy przywołanej 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (/Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z późn. zm./.) zwanej dalej Ustawą oraz kodeksu cywilnego. 

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie pracowni komputerowej w ramach projektu 
pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.2. Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie  
nr WND - POKL.09.02.00-14-069/10, poprzez dostawę sprzętu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem komputerowym. 

Informacja o projekcie: 

Głównym celem projektu pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół  
w Karczewie” jest poprawa jakości i efektywności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie oraz 
zmniejszenia dysproporcji w jakości usług edukacyjnych w woj. mazowieckim. Celem 
szczegółowym projektu jest dostosowanie kształcenia w Zespole Szkół w Karczewie do potrzeb 
młodzieży i wymagań rynku pracy między innymi poprzez utworzenie nowej pracowni 
komputerowej.  
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Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:30211000-1 - Komputery wysokowydajne 

Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący 
podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, 
dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej 
www.zskarczew.edupage.org 

§ 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 
§ 5. Dodatkowe informacje 

I. 

II. 

III. 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
 

 
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie realizowane będzie w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. 

§ 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią 

ofertę. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: 
a) Wykonawca składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie 

art. 24 Prawa zamówień publicznych, jak również musi spełniać warunki art. 22 ust. 1 pkt. 
1-3 Prawa zamówień publicznych. 

b) oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim, 
c) oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania, oferowanego przedmiotu  
i warunków realizacji zamówienia ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia jak i ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona 
sprawdzenia ofert – zgodności ze specyfikacją jak i ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
metodą spełnia /nie spełnia. 

3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dołączyć do oferty 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 wystawione nie 
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert . Osoby fizyczne składają wyłącznie 
oświadczenie.  

4. Wykonawca wraz z oferowanym sprzętem dostarcza atesty, dopuszczenia, deklaracje 
zgodności oferowanego sprzętu. 

 
§ 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Ewa Kowalik tel. (22) 788 24 00, 
email: zskarczew_sekretariat@op.pl 

2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

3. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 
Zamawiającego: 

 
Zespół Szkół w Karczewie  
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
ul. Kardynała Wyszyńskiego 4,  
05-480 Karczew, tel. (22) 788 24 00,  
email: zskarczew_sekretariat@op.pl 
REGON: 0010104588 
NIP: 532-174-14-12 
powiat otwocki, województwo mazowieckie 
 
§ 8 Wymagania dotyczące wadium 
Nie dotyczy 

 
§ 9 Termin związania ofertą 
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
określonego w § 11. 
 
§ 10 Opis sposobu przygotowania ofert  

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty lub zgodnie z nim (wzór stanowi 
załącznik nr 2 do SIWZ). 

2. W ofercie Wykonawca poda całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia, tak jak to 
wskazano w Formularzu Ofertowym, 

3. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami §6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. W przypadku, gdyby Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś 
dokumentu, winna być ona poświadczona za zgodność z oryginałem oraz potwierdzona 
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

6. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 
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7. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem odręcznym -
czytelnym oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być również 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

8. Wszystkie kartki oferty, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany 
winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane. Oferta powinna być spięta w sposób 
uniemożliwiający rozpad jej poszczególnych elementów. 

10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile to nie wynika z 
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na 
Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Przetarg 
nieograniczony – „Utworzenie pracowni komputerowej” w ramach realizacji projektu 
„Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w Karczewie” 

12. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna być opisana nazwą i pełnym 
adresem Wykonawcy. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 2 § 11. 

14. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, 
opieczętowane i oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami niniejszej 
części, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub 
"WYCOFANIE". 

15. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
17. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

a) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. 
zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub 
osobno). W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane 
za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z 
protokołem postępowania, 

b) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 
spowoduje ich odtajnienie. 

18. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom.  

 
§ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zamawiającego 
2. Termin składania ofert upływa dnia 4 sierpnia 2011 roku r.  o godzinie 9.00 
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz 

zwróci ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
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4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 4 sierpnia 2011 roku r.  o godzinie 
10.00. 

5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i 
oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym 
w ust 4.  

 
§ 12 Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 

cenę za wykonanie zamówienia. 
2. Cena winna obejmować wszelkie podatki, składki, oraz należności jakie Zamawiający 

winien ponieść w związku realizacją płatności. 
3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich. 
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania 

umowy i nie będą podlegały zmianom 
5. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 

§ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty: 
L.p. Kryterium Liczba punktów 
1. Cena  60 
2. Parametry sprzętu 30 
3. Gwarancja 10 

 
2. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta tego Wykonawcy, 

który za realizację zamówienia zaproponuje najniższą cenę brutto, a każda następna 
odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: 

 
cena oferty najniżej skalkulowanej 
--------------------------------------------  x 60 pkt. = liczba punktów oferty ocenianej 
cena oferty ocenianej 
 

3. W kryterium „Parametry sprzętu” najwyższą liczbę punktów (30) otrzyma oferta tego 
Wykonawcy, który za realizację zamówienia zaproponuje urządzenia o lepszych 
parametrach (procesor, dysk twardy, pamięć RAM) niż wymagane, z podaniem tych 
parametrów w ofercie, według następującej punktacji, zgodnie z opisem: 

Parametry sprzętu  oferty o par. spełniających wymagania: 0 punktów 
Parametry sprzętu  oferty o par. spełniających wymagania +1parametr lepszy: 10 punktów 
Parametry sprzętu  oferty o par. spełniających wymagania +2parametry lepsze : 20 punktów 
Parametry sprzętu  oferty o wszystkich parametrach lepszych niż standard: 30 pkt. 

 
4. W kryterium „Gwarancja” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta tego 

Wykonawcy, który za realizację zamówienia zaproponuje najdłuższą gwarancję, a każda 
następna odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem: 

Gwarancja oferty z najkrótszym okresem gwarancji 
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-----------------------------------------------------------------  x 10 pkt. = liczba punktów oferty ocenianej 
gwarancja oferty ocenianej 

 
5. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 
6. Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie 

dodane. 
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 

punktów. 
 
§ 14 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy. 
 
§15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania, od 
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 

§ 16 Wzór umowy 
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do 

SIWZ. 
2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (złoty). 

 

§ 17 Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących 
okolicznościach: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 
umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami 
pośredniczącymi w ramach Programu, 

3) Zamawiający zrezygnuje z realizacji wybranej części zamówienia  

4) Zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a nie była możliwa do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy 

5) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób  a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

6) pojawienie się sytuacji nie możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia wszczęcia 
postępowania 
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§ 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 19 Załączniki 
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2  wzór formularza ofertowego 
Załącznik nr 3  wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 4  wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5  wzór umowy 
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