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S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 
„Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania  

do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów” 
Nr sprawy: IM.272.11.2017 

 
 
 
 
Integralną część niniejszej siwz stanowią: 
 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna; 

Załącznik nr 1a -  Formularz asortymentowo - cenowy 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA 
SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ; 

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja) –
SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania) W TERMINIE 3 DNI OD DNIA 
ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI O KTÓREJ MOWA 
W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP; 

Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy 

 

 

 
Zatwierdzam:  

 
Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 

/-/Sabina Gorzkulla 
Wicestarosta Krapkowicki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krapkowice, dnia …….. października 2017 r. 



I Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 
Tel: 77/40-74-310 Faks: 77/40-74-359 
email: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 
adres strony internetowej: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

II Tryb udzielenia zamówienia. 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „siwz” zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

III Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, dla 
zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych” tj.: 

• komputery stacjonarne  5 szt. 

• oprogramowanie biurowe  5 szt. 

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie specyfikację 
techniczną został określony w załączniku nr 1 do umowy. Opis ten należy odczytywać wraz 
z ewentualnymi modyfikacjami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych 
odpowiedzi na zapytania wykonawców. W specyfikacji technicznej określone zostały 
minimalne parametry oraz inne wymagania jakie sprzęt musi spełnić; 

1.2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 

CPV: 30200000-1 - urządzenia komputerowe 

30237410-6 - myszka komputerowa 

30237460-1 - klawiatury komputerowe 

48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48219300-9 - pakiety oprogramowania administracyjnego 

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Oferty nie zawierające pełnego zakresu zamówienia zostaną odrzucone. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje: 
5.1. Udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia o których mowa w art. 151 a) ustawy 

Pzp.; 
5.2. Zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

treści niniejszej siwz; 
5.3. Zawarcia umowy ramowej; 
5.4. Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 
5.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

IV Termin wykonania zamówienia. 
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
umowy. 
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V Warunki udziału w postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

Va Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) 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 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. 
zm.); 

2) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) - tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest 
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy 
Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 
pkt 4. 

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

VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 
wraz z ofertą na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do siwz. 



3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie na formularzu stanowiącym 
załącznik Nr 4 do siwz o przynależności lub 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. 

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

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu. 

7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez 
zamawiającego: 

a) opis przedmiotu zamówienia zawierający dane techniczne oferowanych urządzeń 
i oprogramowania, z wykorzystaniem zał. Nr 1 do siwz. Parametry opisane przez 
Zamawiającego w załączniku Nr 1 są parametrami minimalnymi. Dopuszczalne jest 
oferowanie sprzętu o takich samych lub wyższych parametrach technicznych niż 
określone w ww. załączniku do siwz. W przypadku równoważności zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia, załączenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań 
opisanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do siwz; 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2) lit. a) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 

4) W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności dokumentów, o którym 
mowa w ust. 7 pkt 7.2a i pkt 3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty. 

5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ust. 7 pkt 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 7 pkt 4) stosuje się odpowiednio. 



6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

7) zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 
ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 570). 

VIa Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółki 
Cywilne/konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, oraz o których mowa rozdz. Va ust. 2. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 siwz, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 
w Rozdz. VI ust. 3 siwz, składa każdy z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z wykonawców zobowiązany jest na 
wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7 
pkt 2). 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 4, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 
r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) – adres 
e-mail: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl, a faksem na nr 77 40 74 359. 

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2 lub ust. 3 ustawy, 
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) 
w formie przewidzianej przepisami tj. odpowiednio oświadczenia pisemnie w oryginale, 
dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, pełnomocnictwo 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

3. Wyjaśnienia treści oferty przedkładane są pisemnie w oryginale. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną 
podane na etapie składania oferty przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób, który 
umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 
sprawy określonym w siwz.  

7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie 
winny być składane na adres: 

Powiat Krapkowicki, 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono 
siwz. 

10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust 7 niniejszej siwz. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

w kwestiach merytorycznych: 
Stanowisko Informatyk w Biurze Obsługi Teleinformatycznej 
imię i nazwisko Szymon Woźny 
w kwestiach formalnych: 
Stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia 
imię i nazwisko Iwona Kręcichwost  

VIII Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX Termin związania z ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 
na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie 
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

X Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Ofertę stanowi: 

1) wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do siwz 

2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1A 

2. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenie wymagane postanowieniami rozdziału VI ust. 1 siwz; 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 



przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii; 

3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub 
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać 
w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 
a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika 
z  dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie formularzy stanowiących załączniki do siwz, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny 

6. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie 
nie będzie uwzględnione. 

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści siwz. 

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób za sobą połączona. 

11. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu, złożyć 
w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

Oferta w postępowaniu na: „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, dla zakładania 
i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych” 

Otworzyć na jawnym posiedzeniu w dniu ………………. 2017 r. godz. …..:….. 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 
być udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 



będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 

14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem. 

15. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 
powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 
postępowania. 

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 
Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ). Wszelkie niejasności i obiekcje 
dotyczące treści zapisów w siwz należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 
składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej siwz. Przepisy ustawy Pzp nie 
przewidują negocjacji warunków udzielenie zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 
terminie otwarcia ofert. 

XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, Biuro 
Obsługi Klienta w terminie do dnia 2 listopada 2017 r. do godz. 10:00 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X siwz. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI. 1 niniejszej siwz zostanie zwrócona na 
podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 115 – w dniu 2 listopada 2017 r. 
o godz. 10:30 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Pzp. 



7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl 
informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

XII Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym, 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do siwz, łącznej ceny ofertowej brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia, która zostanie wyliczona na podstawie kalkulacji własnej 
zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik 1A do siwz . 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 
określonym w niniejszej siwz. 

3. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, określić procentowo wysokość VAT i podać 
cenę brutto, z dokładnością do 0,01 zł. 

4. obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” liczby „5” występującej na trzecim miejscu po 
przecinku np. 4,375 = 4,38. 

5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczania 
w walutach obcych. 

6. W przypadku zgłoszenia rozbieżności, wymagających modyfikacji treści siwz, Zamawiający 
dokona odpowiedniej zmiany i jeżeli zajdzie taka konieczność, przedłuży termin składania ofert. 

7. Ceny jednostkowe winny zawierać w sobie wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu 
zamówienia. 

8. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 
Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 
stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

9. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 
jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty 
wytworzenia. 

10. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

11. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami: 
 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 
(%) 

1 Cena (C) 60 

2 Gwarancja  40 

http://www.bip.powiatkrapkowicki.pl/


1) Kryterium „Cena” (C) – waga 60 %: 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru: 
Cmin 

C = -------- x 60 
Co 

 
gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 
  Cmin - cena brutto oferty najtańszej 
  Co - cena brutto oferty ocenianej 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 
100 pkt. 

2) Kryterium „okres gwarancji” (G) – waga 40 % 

Ocena dokonana zostanie na podstawie okresu gwarancji podanego w latach 
zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego: Gmin = 24 miesiące 
od dnia kolejnego po dacie odbioru robót. 

Najdłuższy możliwy okres gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego : Gmax = 60 miesięcy 
od dnia kolejnego po dacie odbioru robót. 

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w miesiącach: 24, 36, 48, 60. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy to do oceny takiej 
oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie przyjęty w umowie z Wykonawcą. 

Oferty, w których nie zostanie zaoferowany okres gwarancji lub będzie on krótszy niż 
24 miesiące zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 

ilość punktów w kryterium „okres gwarancji” zostanie naliczona zgodnie z poniższą tabelą: 
Okres gwarancji w m-cach Ilość punktów 

24 10 

36 20 

48 30 

60 40 

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału 
w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę 
punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

Ko = C + G  

gdzie:  Ko– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena” 

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „okres gwarancji” 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz siwz i zostanie oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 



XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie 
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 
wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy opracowanego przez Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca. którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty. 

XVII Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego; 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 



ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu . 
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Terminy wniesienia odwołania: 
1) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób. 

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. 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. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 
b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu 
VI ustawy Pzp. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 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 wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm) jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. 



Znak sprawy: IM.272.11.2017       Załącznik nr 1 do siwz 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ZESTAW KOMPUTEROWY - 5 szt.  

Lp. 
Nazwa 

podzespołu 
Parametry minimalne 

1 Procesor Procesor x86, który na dzień 14.09.2017 w benchmarku wydajności dostępnym na 
stronie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w kategorii Passmark CPU Mark 
uzyskał nie mniej niż 7400 punktów 

2 Karta graficzna Karta graficzna, która na dzień 14.09.2017 w benchmarku wydajności dostępnym na 
stronie www.cpubenchmark.net/gpu_list.php w kategorii Passmark G3D Mark 
uzyskała nie mniej niż 1100 punktów 

3 Rodzaj pamięci 
ram 

DDR4  

4 Ilość pamięci ram 16 GB 

5 Rodzaj dysku 
twardego 

SSD 

6 Pojemność dysku 
twardego 

250 GB 

7 Ilość złączy 1 x hdmi, 1x vga, 4 x usb w tym 2 x usb 3.0, lan, wifi, bluetooth 

8 System 
operacyjny 

W wersji proffesional, umożliwiający podłączenie do domeny Active Directory 

9 Waga Nie większa niż 4,5 kg 

10 Akcesoria Mysz, klawiatura 

OPROGRAMOWANIE BIUROWE – 5 szt. 
Licencja pakietu oprogramowania biurowego typu MS Office Home & Business 2016 PL lub 
równoważne* 
*Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny określonemu w SIWZ, gdy spełni 
poniższe wymagania: 
Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych 
opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania 
zakupionego produktu. 
Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu 
i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest 
prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie 
przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły 
od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do tworzenia prezentacji.  
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 

technicznych. 
c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory 

lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego 
stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym 
formacie, który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,  

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/gpu_list.php


b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML, 
c) umożliwia wykorzystanie schematów XML, 
d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny. 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji 
oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 
odbiorców. 

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację 
pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język 
skryptowy). 

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) Edytor tekstów. 
b) Arkusz kalkulacyjny. 
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. 
d) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami). 
7. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 
bliskoznacznych i autokorekty. 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
f) Automatyczne tworzenie spisów treści. 
g) Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim. 
i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników. 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 
l) Wydruk dokumentów. 
m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
n) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 

2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 
dokumentu. 

o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 

umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na 
schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po 
wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 

q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) 
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy 
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a) Tworzenie raportów tabelarycznych. 
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych. 
c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na 
danych finansowych i na miarach czasu. 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych 
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice). 



e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie 
problemów optymalizacyjnych. 

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. 

g) Wyszukiwanie i zamianę danych. 
h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. 
i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. 
j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. 
l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 

Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji 
użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 
9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych. 
b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego. 
c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek. 
d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. 
f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. 
g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych 

i wideo. 
h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. 
i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 

kalkulacyjnym. 
j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. 
k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze 

lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 
l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 

2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 
10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, Kontaktami 

i zadaniami) musi umożliwiać: 
a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego. 
b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych 

i bezpiecznych nadawców. 
c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. 
d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule. 
e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy. 
f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia. 
g) Zarządzanie kalendarzem. 
h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom. 
i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników. 
j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. 
k) Zarządzanie listą zadań. 
l) Zlecanie zadań innym użytkownikom. 
m) Zarządzanie listą kontaktów. 
n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom. 
o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników. 
p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 

 



RÓWNOWAŻNOŚĆ: 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych jeżeli dla danych pozycji opisu zamówienia 
Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak towarowy sprzętu, to dopuszcza się oferowanie sprzętu 
równoważnego pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów 
i standardów, którymi charakteryzuje się sprzęt wskazany przez Zamawiającego. W tym przypadku na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jeżeli wyniknie potrzeba należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego 
sprzętu do dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych 
przez zamawiającego. W załączonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz 
standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż sprzęt lub oprogramowanie oferowane 
jako równoważne jest identyczny lub lepszy od sprzętu wskazanego przez Zamawiającego. 
 

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY ODNOSZĄCE SIĘ DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 
1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i uszkodzeń oraz nie obciążony prawami 

osób trzecich; 
2. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez 

żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego; 
3. Realizacja umowy obejmuje dostarczenie, zgodnego z warunkami siwz opakowanego w sposób 

trwały i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych, przedmiotu zamówienia do 
siedziby Zamawiającego ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice; 

4. Warunki gwarancji – minimum 24 miesiące od daty wydania przedmiotu zamówienia oraz podpisania 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu przekazania sprzętu; 

5. Wykonawca dostarczy w dacie zrealizowania dostawy podpisaną kartę gwarancyjną lub inny dowód 
udzielenia gwarancji dla dostarczonego sprzętu; 

6. licencje na dostarczone oprogramowanie Wykonawca wystawi na Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza udzielenie licencji bezpośrednio przez producenta. 

7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 
zamówienia; 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego; 

9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia; 
10. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 
11. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono w 

istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do siwz. 



Znak sprawy: IM.272.11.2017       Załącznik nr 1A do siwz 

 
 
 

Formularz asortymentowo – cenowy 
 
 

 Szt. 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

ZESTAW KOMPUTEROWY 
Model: 
Symbol: 
Producent: 

5   

 
Szt. 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

OPROGRAMOWANIE BIUROWE 
Nazwa: 
 

5   

Razem  



Znak sprawy: IM.272.11.2017       Załącznik nr 2 do siwz 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:     ___________________________________________________________ 
Siedziba:   ___________________________________________________________ 

województwo: _______________________________________________ 
Adres e-mail   ___________________________________________________________ 
Numer telefonu  0 (**)_______________________________________________________ 
Numer faksu   0 (**)_______________________________________________________ 
 
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu umowy i w okresie 
gwarancji jest Pani/Pan __________________________________________________ (imię i nazwisko) 
tel. _________________, fax. ____________________, mail __________________________________ 
 
Oświadczam/my, że w przypadku uznania naszej ofert za najkorzystniejszą umowę podpisywał będzie 
Pan/Pani ___________________________________________________ (imię i nazwisko oraz funkcja) –
na podstawie pełnomocnictwa/wpisu do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej (niepotrzebne 
skreślić). 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

„Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, dla zakładania i aktualizowania operatów 
ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych” 

 

1. Oferujemy: 

a) wykonanie zamówienia, zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym oraz wymogami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę brutto: ______________zł (słownie:______ 
______________________________________________________________________________), 

b) okres gwarancji (minimum 24 miesięcy- maksimum 60 miesięcy): _________ miesięcy od daty 
protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia bez wad. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Informujemy, że: 
- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
- wybór oferty będzie prowadzić do postania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)*: 
_______________________________________________________________________________ 
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 
podatkowy u Zamawiającego to _________________ zł netto*. 

Dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do 
wartości netto oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od 
towarów i usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

4. Oświadczam, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt 3 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do 

powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 



 
5. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: __________ 

__________________________________________________________________________________ 
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom o ile jest 
wiadome, podać firmy podwykonawców)*. 
__________________________________________________________________________________ 

6. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz. 

7. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w siwz. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy 
wadium w wysokości ___________ PLN w formie ________________________________________ 
Numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ 

8. OŚWIADCZAMY, że spełniamy przez oferowane dostawy wymagania określone przez 
Zamawiającego w siwz i deklarujemy, że w przypadku gdy nasza oferta zostanie najwyżej oceniona 
przedstawimy dokumenty przedmiotowe na potwierdzenie zgodności oferowanych produktów. 

9. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ______ do ______ stanowią 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
co wykazaliśmy w załączniku nr _________ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one 
udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Dokumenty o których mowa w rozdziale VI w ust. 7 pkt 7.2a i pkt 3, można pobrać w formie 
elektronicznej pod niżej określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi 
bazami danych: https://______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

12. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

13. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

14. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na _________ stronach: 

- _______________________________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________________________ 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

 

 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 



Znak sprawy: IM.272.11.2017       Załącznik nr 3 do siwz 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca: 

 
Dane Wykonawcy: 

Nazwa:    ________________________________________________________________ 
Siedziba:  ________________________________________________________________ 
REGON    ________________________________________________________________ 
NIP/PESEL*  ________________________________________________________________ 

KRS/CIDG*  ________________________________________________________________ 
reprezentowany przez: 

1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, dla zakładania i aktualizowania operatów 
ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych” 

 
oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 

Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy 

Pzp. 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ______ 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

_______________________________________________________________________________________ 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
* niepotrzebne skreślić 



 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak sprawy: IM.272.11.2017       Załącznik nr 4 do siwz 

 

OŚWIADCZENIE 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, dla zakładania i aktualizowania 
operatów ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych” 

 

w imieniu Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________________ 
(wpisać nazwę / firmę Wykonawcy) 

oświadczam, że: 

• nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*) 

• należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp , w skład której wchodzą następujące podmioty*): 

 

Lp. Nazwa Adres 

   

   

 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 
 

________________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 
 
*) niewłaściwe skreślić 

 
 
 
 
 
UWAGA: 
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy 
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
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Znak sprawy: IM.272.11.2017       Załącznik nr 5 do siwz 

 
Istotne postanowienia umowy 

 
W dniu _______________. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Krapkowickim ul. Kilińskiego 1,       
47-303 Krapkowice, posiadającym NIP 1990111672, REGON 531412533, reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 
1. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 
2. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 
zwanym dalej „Odbiorca” 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Dostawcą” 
 
W rezultacie dokonania przez Odbiorcę wyboru oferty Dostawcy złożonej w trybie przetargu 
nieograniczonego z dnia………………….. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Odbiorca zleca, a Dostawca przyjmuje do realizacji 
przedmiot zamówienia określony w umowie. 
 

§ 1 
1. W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu informatycznego oraz 

oprogramowania, dla zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz ochrony 
gruntów rolnych (zwanego dalej jako urządzenia), których asortyment i ilość oraz ceny 
jednostkowe określone są w załączniku Nr 1 do umowy. 

2. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń oraz nie obciążone prawami 
osób trzecich, a oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po 
zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego. 

 
§ 2 

1. Dostawa zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Dostawcy w terminie 14 dni od podpisania 
niniejszej umowy do siedziby Odbiorcy i wniesiona przez Dostawcę do wskazanego 
pomieszczenia. 

2. Dostawa odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 
3. Osobami upoważnionymi po stronie Odbiorcy do kontaktów w związku z realizacją umowy oraz 

odpowiedzialnymi merytorycznie za nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy oraz 
protokolarny odbiór przedmiotu umowy: 
1) Szymon Woźny – Informatyk tel. 77 40 74 312 
2) Borys Zdyb – Informatyk tel. 77 40 74 311 
- Każdy z upoważnionych może dokonać odbioru urządzeń samodzielnie. 

 
§ 3 

1. Odbiór urządzeń zostanie potwierdzony w formie protokołu odbioru podpisanego przez 
upoważnionych przedstawicieli obu stron.  

2. Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi podstawę do 
wystawienia faktury VAT. 

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia: 
1) są niezgodne z parametrami określonymi w załączniku do umowy lub nie są kompletne, 
2) posiadają ślady zewnętrznego uszkodzenia, 
3) posiadają wady 
- Odbiorca odmówi odbioru części lub całości przedmiotu dostawy sporządzając protokół 

zawierający przyczyny odmowy odbioru. 



 

24 

4. Dostawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia stwierdzonych braków, uszkodzeń lub 
wad w terminie wskazanym przez Odbiorcę i w takim przypadku, terminem dostawy jest dzień 
uzupełnienia braków i usunięcia wad. 

5. Odbiorca w protokole, o którym mowa w ust. 3 wyznaczy termin nieodpłatnego dostarczenia 
urządzeń wolnych od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

6. Dostawca dostarczy wszelkie instrukcje niezbędne do użytkowania w języku polskim wraz 
z urządzeniami i oprogramowaniem.  

7. Dostawca dostarczy w dacie zrealizowania dostawy podpisaną kartę gwarancyjną lub inny dowód 
udzielenia gwarancji dla urządzeń oraz licencje do oprogramowania. 

8. Dostawca zapewnia dostęp do niezbędnych sterowników do urządzeń do upływu okresu 
gwarancji. 

 
§ 4 

1.  Ogólną wartość dostawy określa kwota netto …………….. zł (słownie:…………………….) powiększona 
o należny podatek VAT w wysokości ……………….. zł(słownie:……………………….) co łącznie daje 
kwotę brutto ………………… zł (słownie:………………………………………………………..). 

2. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu do Odbiorcy faktury VAT pod 
warunkiem potwierdzenia przez Odbiorcę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy zgodnie 
z § 3 ust. 2. 

3. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze . 
4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Płatnika. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty faktury do czasu dostarczenia przez 

Dostawcę dokumentów wskazanych w § 3 ust. 7 bez konieczności zapłaty odsetek za zwłokę. 
6. Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie, z naruszeniem § 3 ust. 3 zostanie zwrócona Dostawcy. 
7. Cena ustalona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Dostawca w celu należytego 

spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
8. Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zawierającej następujące dane: 

1) Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,  NIP 199-01-11-672. 
2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

 
§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 

a) za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 

b) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin 
określony zgodnie z § 2 ust. 1, 

c) za dostarczenie urządzeń z wadami w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust. 1, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy dostawie, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od 
dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad. 

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczone od 
dnia następującego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad. 

2) Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Odbiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego§ 4 ust. 1., z zastrzeżeniem 
§ 9. 

3. Jeżeli szkoda wyrządzona przez Dostawcę z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewyższy wysokość kar umownych, Odbiorca może dochodzić od Dostawcy 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych. 
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4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomienia. 

 
§ 6 

1. Do momentu wydania urządzeń Odbiorcy ryzyko związane z ich uszkodzeniem lub utratą 
urządzeń ponosi Dostawca. 

2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia takiego opakowania urządzeń, aby nie dopuścić do ich 
uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy oraz 
rozładunku. 

 
§ 7 

1. Dostawca udziela ………… miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia. Okres 
gwarancji i rękojmi  liczy się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru wskazanego 
w § 3 ust. 2. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wad dostarczonych 
urządzeń w terminie wskazanym przez Odbiorcę. Sprzęt do naprawy odbierany będzie z miejsca 
wskazanego przez Odbiorcę. W przypadku braku odbioru sprzętu przez Zamawiającego w ciągu 
48 godzin od momentu zgłoszenia usterki, Odbiorca ma prawo wysłać uszkodzony sprzęt do 
siedziby Dostawcy na jego koszt i ryzyko. 

3. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy urządzenia. 
4. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania trzeciej naprawy danego urządzenia, Dostawca 

wymieni urządzenie na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie wyznaczonym na piśmie 
przez Odbiorcę. 

5. W przypadku wymiany urządzeń na nowe, okres gwarancji liczony jest od daty dostarczenia 
nowych urządzeń. Ponowna dostawa potwierdzona będzie protokołem odbioru sporządzonym 
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 3. 

6. Odbiorca wyklucza możliwość przenoszenia zobowiązań gwarancyjnych na osoby / podmioty 
trzecie.  

7. Dostawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń w zakresie obciążających go obowiązków wynikających 
z rękojmi i gwarancji w związku z faktem, iż urządzenia zostaną przekazane przez Odbiorcę do 
grupy docelowej w ramach projektu „Zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół zawodowych 
powiatu krapkowickiego”. 

8. Zgłoszenia w ramach gwarancji i rękojmi będą zgłaszane Dostawcy na adres e-mail: 
……………………..lub faksem na nr………………………. 

 
§ 8 

1. Odbiorca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) dostawy urządzeń  niezgodnych z zestawieniem parametrów, 
2) dostawy urządzeń zawierających wady lub uszkodzonych, gdy Dostawca nie wymieni 

wadliwych urządzeń na towar wolny od wad, 
3) opóźnienia w terminie dostawy, 
4) innego rażącego naruszenia warunków umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu prawidłowego i potwierdzonego przez Odbiorcę wykonania części przedmiotu umowy. 

 
§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości w tych okolicznościach bez obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowania. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu prawidłowego i potwierdzonego przez Odbiorcę wykonania części przedmiotu 
umowy. 
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§ 10 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 
w takiej części, która nie narusza ustawy Prawo zamówień publicznych, pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
 

§ 12 
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy i niemożności jej polubownego 
rozwiązania rozstrzygnięcia dokona Sąd właściwy dla Odbiorcy. 
 

§ 13 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy, jeden dla 
Odbiorcy. 
 
 

ODBIORCA         DOSTAWCA 
 


