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I. Nazwa oraz adres zamawiającego 
 
1. Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 

8971383551, w imieniu której działa Dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych we 
Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu (51-315), przy ul. Kiełczowskiej 43. 

2. Numer telefonu: 71 798 67 41 
3. Adres poczty elektronicznej: szkolalzn@poczta.fm 
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia  

 
1. SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia, będą udostępniane na stronie 
internetowej: https://lzn.pl/zamowienia-publiczne/ 

2. Numer ogłoszenia (BZP): 2021/BZP 00019906/01 – do prowadzenia korespondencji 
3. Identyfikator postępowania miniPortal: 9fe19c38-6c12-4964-906d-ea204c9c6dfa – do 

szyfrowania i składania ofert 
 

III. Tryb udzielenia zamówienia  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „ustawą PZP”]. 

2. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020: 

 
1) Oś priorytetowa: 7 - Infrastruktura edukacyjna; 
2) Działania: 7.2 - Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową 
3) Działania: 7.2.2 - Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT 

WrOF  
 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP 
nie stanowią inaczej.  

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją  Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

 
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  

z możliwością prowadzenia negocjacji  
 
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty po 

przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcami, którzy złożą oferty. 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu multimedialno - 
nagłośnieniowego na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, ul. Jana 
Władysława Dawida 5/7, 50-527 Wrocław. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 
 

mailto:szkolalzn@poczta.fm
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://lzn.pl/zamowienia-publiczne/
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1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem transportu, do siedziby 
beneficjenta, wymienionego w pkt 1 

2) Rozładunek; 
3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez beneficjenta; 
4) Montaż i instalacja w pomieszczeniach wskazanych przez beneficjenta 

 
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 32342400-6 
4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
7. Nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
8. Nie przewiduje się możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 

8 ustawy PZP. 
9. Nie wymaga się zabezpieczenia oferty wadium. 
10. Nie wymaga się złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11. Nie wymaga się zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 ustawy PZP 

12. Nie wymaga się zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt ustawy PZP 

13. Nie wymaga się przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 
2 ustawy PZP. 

14. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 

15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej 

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych  

17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych zadań 

18. Szczegółowy zakres oraz parametry przedmiotu zamówienia zawarte są w - Specyfikacji 
Technicznej - stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. 

19. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

 
VI. Termin wykonania zamówienia  
 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 2 miesięcy, 

od daty podpisania umowy. 
 

VII. Podstawy wykluczenia  
 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia (art. 108 ustawy PZP) 
 

1) Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 
2 PZP, Wykonawcę̨, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo:  

 

a) Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 kodeksu karnego,  

b) Handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a kodeksu karnego,  
c) O którym mowa w art. 228–230a, art. 250a kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie,  
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d) Finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego. 

e) O charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa. 

f) Pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

g) Przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe. 

h) O którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

 

2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1. 

3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia 
publiczne. 

5) Jeżeli zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być́ wyeliminowane w inny sposób 
niż̇ przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

  
2. Fakultatywne przesłanki wykluczenia (art. 109 ustawy PZP) 

 
1) Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨ (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 

2 PZP), Wykonawcę̨:  
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a) Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
dowodów; 

b) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał 
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

c) Który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 
w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

d) Który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 
lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu 
przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

e) Który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postepowania o udzielenie zamówienia.  

 
VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

 
1. Zamawiający nie określa żadnych szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 
 
IX. Informacja o wymaganych podmiotowych środkach dowodowych 
 
1. DOKUMENTY, KTÓRE ZAŁĄCZA KAŻDY WYKONAWCA, SKŁADAJACY OFERTĘ  

W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 
 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania: 
 

a) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
(art. 125, ust 1 ustawy PZP) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do 
SWZ. Oświadczenie to nie jest podmiotowym środkiem dowodowym -  wstępnie  
potwierdza brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert  
i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego 
podmiotowe środki dowodowe.  
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji.  
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2. DOKUMENTY, KTÓRE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADA WYKONAWCA 
KTÓREGO OFERTA ZOSTNIE UZNANA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ: 

 
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu  
 

a) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu,  
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia  
z postępowania, wskazanych przez zamawiającego – zawartych w Załączniku  nr 
3 do SWZ 

 

3. Forma oświadczeń i dokumentów - podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej, w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób 
określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) 

4. 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 podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

 
X. Informacja o wymaganych przedmiotowych środkach dowodowych 

 
1. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty żadnych przedmiotowych środków 

dowodowych 

 
XI. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami  
 
1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Lidia Paryż,  

e-mail: l.paryz@lzn.pl  

 
XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje  
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  
i odbierania korespondencji elektronicznej 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w warunkach korzystania 
z miniPortalu dostępnymi pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx 
oraz warunkami korzystania z ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania  

mailto:l.paryz@lzn.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
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4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 
tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna, niż 
określona w pkt 6) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą 
poczty elektronicznej, email: l.paryz@lzn.pl. Korespondencja przesłana za pomocą tego 
formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP. 

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia oraz elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczenia, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. W celu usprawnienia komunikacji, zamawiający zaleca aby 
dokumenty elektroniczne niosące za sobą obowiązek odpowiedzi przez zamawiającego, 
były również przesyłane w formie edytowalnej za pomocą poczty elektronicznej, na 
adres email l.paryz@lzn.pl   

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie  

10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 7 i 8.  

 
XIII. Termin związania ofertą  
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 16 

kwietnia 2021 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, określonego w SWZ, zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą - wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, 
które można odczytać i powielić. 

4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą, określonym  
w pkt 1 lub pkt 2.  
 
 
 

mailto:l.paryz@lzn.pl
mailto:l.paryz@lzn.pl
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5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty.  

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 5, oferta podlega odrzuceniu, a 
zamawiającym zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia 
postepowania.  

 
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym 
certyfikatem, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej 
podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub w postaci 
elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. Ze względu na sprawność przeprowadzenia postępowania, zaleca 
się korzystanie z następujących formatów danych: 
 
1) *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.xlsx – dla oryginałów i kopii dokumentów 

elektronicznych 
2) *.pdf, *.jpg, *.tiff, *.gif – dla elektronicznych odwzorowań (skanów) dokumentów, 

uprzednio sporządzonych i podpisanych w tradycyjnej formie pisemnej. 
 
4. Sposób przygotowania wszystkich dokumentów wchodzących w skład oferty oraz 

załączników do niej:  
 

1) Do przygotowania oferty w postaci dokumentu elektronicznego (w oryginale), 
zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 
2 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje 
wymagane w Formularzu Ofertowym.  

2) Do oferty należy załączyć dokument elektroniczny (w oryginale) -  Oświadczenie 
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 125, ust 1 
ustawy PZP) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

3) Dodatkowo do oferty należy załączyć następujące dokumenty:   
 

a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 
pełnomocnik.  

b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy 
ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.  
 

5. Pełnomocnictwa do złożenia oferty, o których mowa w ppkt a) i b) muszą być złożone w 
oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub 
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 
Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 
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sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia 
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje własnym podpisem elektronicznym 
z ważnym kwalifikowanym certyfikatem, bądź też poprzez opatrzenie skanu 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna 
kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać przygotowane w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem - „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 
Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 
przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako 
tajemnicy przedsiębiorstwa, było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie (np. w formie odrębnego dokumentu elektronicznego, którego treść nie 
zawiera się w samej strukturze zastrzeżonych przez Wykonawcę informacji). 
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez 
Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych 
klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy PZP. 

7. Po przygotowaniu wszystkich, wymienionych w pkt 3 i ewentualnie pkt 4, dokumentów, 
zaleca się aby każdy dokument z osobna, wykonawca podpisał na jeden ze sposobów 
określonych w pkt 2, a następnie zgromadził je we wcześniej utworzonym folderze, który 
następnie skompresuje do postaci folder.zip, (bez nadawania mu haseł i bez 
szyfrowania).  

8. W kolejnym kroku, za pośrednictwem funkcji automatycznego szyfrowania na platformie 
miniPortal, wykonawca szyfruje wcześniej przygotowany plik folder.zip. Sposób 
zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  
 

XV. Oferta wspólna 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 

2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.  

3. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem uwag 
wskazanych w Rozdziale XIV, pkt 3, ppkt 3), lit. c) SWZ. 

4. Spółka cywilna, zamiast pełnomocnictwa, może dołączyć poświadczone za zgodność  
z oryginałem elektroniczne odwzorowanie (skan) umowy spółki cywilnej lub uchwały, 
z których wynika ustanowione pełnomocnictwo. Zgodność z oryginałem potwierdzają 
wszyscy wspólnicy lub jeśli to wynika z umowy spółki lub uchwały – wspólnik 
upoważniony do reprezentacji spółki - w sposób określony w Rozdziale XIV, pkt 1 SWZ. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, w formularzu ofertowym – 
załącznik nr 2 do SWZ -  należy wskazać wszystkich wykonawców składających ofertę 
wspólną (pełne nazwy i adresy siedzib). 

6. Ofertę, w sposób opisany w Rozdziale XIV, pkt 1 SWZ, podpisuje pełnomocnik 
Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nienależyte 

wykonanie lub niewykonanie zamówienia.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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9. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla 
wszystkich podmiotów składających ofertę. 

 

XVI. Sposób oraz termin składania ofert  
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia 
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 
2021, do godz. 9.00.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer 
należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP  
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany  
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko. Zamawiający nie przewiduje 
możliwości zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z wzięciem udziału  
w postępowaniu. 

 

XVII. Termin otwarcia ofert  
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2021 r, o godzinie 9.30  
2. Otwarcie ofert jest niejawne.  
3. Zamawiający, najpóźniej przed samym otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informacje o:  
 
1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) Cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
3) W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

4) Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania.   

 
XVIII. Sposób obliczenia ceny  
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę jednowariantową, proponując cenę za 
wykonanie całości dostaw objętych przedmiotem zamówienia - określonym w Załączniku 
nr 1 do SWZ w sposób określony w umowie na wykonywanie zamówienia publicznego – 
Załącznik nr 4 do SWZ.  
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2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty 
podatku od towarów i usług VAT). 

3. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług. 

4. Cena  brutto oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku.  
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN). 
7. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 
8. Jeżeli  złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający doliczy 
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć (art. 225, ust 1 ustawy PZP). W treści takiej oferty, wykonawca ma 
obowiązek:  

 
1) Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  
 

XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert  

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 
Cena (C) -  60 % 

Gwarancja (G) - 40 % 
 

2. Kryterium Cena - najwyższą ilość punktów  tj. 60, otrzyma propozycja zawierająca 
najniższą cenę, spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego 
postępowania. Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący 
wzór: 

 
 

    Najniższa cena brutto z badanych ofert 
   C = ----------------------------------------------------------    x 60 pkt 
           Cena brutto oferty badanej 

 
Zamawiający będzie brał pod uwagę ceny z podatkiem VAT 
 

3. Kryterium Gwarancja – najwyższą ilość punktów za to kryterium, tj. 40, otrzymają oferty, 
w przypadku których Wykonawcy zaoferują na całość dostawy co najmniej 36 miesięcy 
gwarancji. W pozostałych przypadkach pkt będą przyznane w następującej wysokości:  

     
co najmniej 24 miesiące      –   20 pkt. 
12 miesięcy    –   0 pkt. 
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Uzyskane w ten sposób punkty zostaną podstawione do poniższego wzoru: 

Ilość uzyskanych punktów za kryterium Gwarancja  
G = ----------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt 

Max. możliwa ilość punktów za kryterium Gwarancja  
 

4. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
odrzuceniu.  

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń). Najwyższa liczba punktów 
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

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

 
XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy  
 
1. Projekt umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego, zawarty został  

w załączniku nr 4 do SWZ.  
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego - postanowienia ustalone we wzorze 

umowy nie podlegają negocjacjom 
3. Zamawiający wymaga min. 12 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia. Taki okres zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium oceny 
Gwarancja, o ile Wykonawca nie wpisze żadnego terminu udzielanej gwarancji w 
formularzu oferty. Taki okres zostanie również wpisany do umowy na wykonanie 
zamówienia publicznego w przypadku, gdy oferta takiego Wykonawcy okaże się 
najkorzystniejsza. O ile Wykonawca zastosuje różne terminy gwarancji w odniesieniu do 
poszczególnych pozycji asortymentu – punktacji będzie podlegać najkrótszy okres 
spośród wszystkich udzielonych gwarancji. 

4. Istnieje obowiązek zainstalowania i montażu poszczególnych urządzeń multimedialnych, 
w pomieszczeniach  wskazanych przez Zamawiającego  

 
XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 

1. Umowa powinna być podpisana w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym przez 
niego terminie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.   

2. Wykonawca, powinien obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 4 
do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.   

3. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 
577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
złożono tylko jedną ofertę̨.  

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

6. 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 w szczególności:  
 
1) Strony umowy,  
2) Cel działania,  
3) Sposób współdziałania,  
4) Zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
5) Solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
6) Oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi),  
7) Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 
 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać́ 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców albo unieważnić́ postepowanie 

 
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
ustawy PZP - Środki ochrony prawnej  

 

XXIII. Klauzula informacyjna dla wykonawców dotycząca ochrony danych osobowych  
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
 

1) Administratorem Twoich danych są Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu,  
ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod 
adresem e-mail: szkolalzn@poczta.fm  

2) Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: CORE Consulting,  
ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań, inspektor@coreconsulting.pl   

3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku 
nawiązania współpracy również w celu realizacji umowy. 

4) Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres 
działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer 
telefonu, treść oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracowników lub przedstawicieli 
Twojej firmy, które zdecydowałeś się tam zawrzeć. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z 
regulacjami Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku 

mailto:szkolalzn@poczta.fm
mailto:inspektor@coreconsulting.pl
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zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie konieczność 
przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
 
a) Dane przetwarzamy w czasie trwania postępowania przetargowego oraz przez 

okres kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia 
umowy, przez okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres 
kolejnych 5 lat (na potrzeby rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres 
przedawnienia roszczeń. 

b) Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

c) Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. 
Wiedz jednak, że podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione: 

 
- Firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 
- Kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 
- Firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia 

wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności, 
- Podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach 

bieżącej działalności, 
- Kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją. 

 
7) Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w 

obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również 
udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki 
samorządu terytorialnego. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na 
adres naszej placówki: Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 
51-315 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej 
elektronicznej skrzynki pocztowej: szkolalzn@poczta.fm  

8) Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich 
danych: 

 
a) Wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
b) Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do 

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do 
innego administratora. 

 
9) Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych.  
10) Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod 

adresem e-mail: szkolalzn@poczta.fm lub listownie na adres: Lotnicze Zakłady 
Naukowe we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław. 

11) Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich 
danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu 
nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl). 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 

mailto:szkolalzn@poczta.fm
mailto:szkolalzn@poczta.fm
mailto:iod@uodo.gov.pl
http://www.uodo.gov.pl/
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**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa a następnie instalacja w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu multimedialno – nagłośnieniowego: 

1. Projektor multimedialny – 1 szt.  

 
LP ATRYBUT OPIS ATRYBUTU  

1 Technologia 3LCD 

2 Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD 

3 Kontrast 15 000:1 

4 Jasność 3100 ANSI lm 

5 Poziom szumu 37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO) 

6 Zużycie energii 298W (tryb normalny) /219W (tryb ECO) / 0.2W (tryb czuwania) 

7 Żywotność źródła światła 7.500h (tryb ECO) / 4.000h (tryb normalny) 

8 Moc/źródło światła 210W 

9 Obiektyw F = 1.58 - 1,72, f = 18,2 - 29,2 mm 

10 Zoom/Focus 1.2x / ręczny 

11 Współczynnik odległości 1,02 - 1,23 : 1 

12 Odległość od ekranu 0,76 - 7,62 m 

13 Przekątna 30" - 300" 

14 Wejścia video HDMI (2x) 
VGA (D-Sub15) (1x) 
Composite 

15 Wejścia audio Mini jack 3.5 mm  

16 Porty komunikacyjne Złącze USB 2.0 typu A (1x) 
Złącze USB 2.0 typu B (1x) 

17 Wbudowany głośnik 2W 

18 Wyposażenie 
standardowe 

Urządzenie podstawowe, kabel zasilający, skrócona instrukcja uruchomienia 
pilot z bateriami, instrukcja obsługi, dokumenty gwarancyjne 

21 Funkcje Wbudowany głośnik, interpolacja klatek, pozioma i pionowa korekcja 
geometrii obrazu, interfejs audio/wideo MHL, Wi-Fi 

 
2. Głośnik ścienny HIFI 24W/100 V – 4 szt. 

 
1) Typ: 2 – przepustowość, 2 - drożny 
2) Moc: 70 W 
3) Moc RMS: 35 W 
4) Czułość: 89 dB 
5) Impedancja: 8 Ohm 
6) Odtwarzacz basowy: max 4 " 
7) Głośnik wysokotonowy: max 1 " 
8) Zakres częstotliwości: 65 Hz - 20 kHz 
9) Gniazdko 36 mm: Nie 
10) Kolor: do uzgodnienia 
11) Technika 100 V: Tak 
12) Stopień ochrony IP: Tak 
13) Dedykowany system montażu na ścianie 

  
3. Wzmacniacz miksujący 120W/100V – 1 szt.  

 
1) Wzmacniacz miksujący przeznaczony do mniejszych instalacji 100V. 
2) 6-kanałowy mikser oraz wzmacniacz o mocy 120 W obsługujący 5 stref wyjściowych. 
3) 2 wejścia z funkcją priorytetu oraz zasilaniem typu phantom (złącza combo) - mikrofonowo-

liniowe z płynną regulacją wzmocnienia wejściowego (na tylnym panelu) oraz głośności (na 
przednim panelu). 

4) 2 wejścia XLR - mikrofonowo-liniowe z płynną regulacją wzmocnienia wejściowego (na 
tylnym panelu) oraz głośności (na przednim panelu). 
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5) 2 wejścia (Jack 6,3 / 2xRCA) - mikrofonowo-liniowe z płynną regulacją wzmocnienia 
wejściowego (na tylnym panelu) oraz głośności (na przednim panelu). 

6) Możliwość podłączenia mikrofonu zdalnego oraz wbudowany generator sygnału 
7) Rozszerzenie zakresu zastosowań wzmacniacza CHIME  
8) Możliwość pracy w technice 100 V lub 4 Ohm. 
9) Zabezpieczenia przeciwzwarciowe: termiczne, przeciążeniowe, limiter 
10) Zasilanie 230 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz 
11) Parametry transmisji: 

 

• Signal / Noise, > 90 dB 

• THD+N (@ 1 kHz), < 0.5% 

• Crosstalk (@ 1 kHz), > 70 dB 

• Technology, Class A/B 

• Common mode rejection ratio, 70 dB 
 

4. Zestaw bezprzewodowy z odbiornikiem podwójnym – 1 szt.  
 

1) Zestaw bezprzewodowy z mikrofonami: doręcznym oraz krawatowym wraz z nadajnikiem 
typu bodypack. 

2) Metalowa, wzmocniona  konstrukcja 

3) Automatyczne skanowanie wolnej od zakłóceń częstotliwości 
4) Bezprzewodowa synchronizacja 

5) Wbudowany eliminator sprzężeń  
6) Korektor parametryczny 

7) Sterowanie za pomocą aplikacji oraz menu w języku polskim 

8) Pasmo pracy wolne od LTE - 522-586 lub 618-694 mhz 

9) W zestawie: odbiornik podwójny, nadajnik bodypack, mikrofon lavalier, nadajnik doręczny, 
uchwyt do statywu, plastikowy uchwyt do racka, 4 baterie AA, zasilacz, 2 anteny dookólne, 
przewód TS-TS 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

I. PRZEDMIOT OFERTY 
 
Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275, ust 1, ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych, na warunkach określonych w SWZ, na Wybór dostawcy fabrycznie nowego 
sprzętu multimedialno - nagłośnieniowego na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we 
Wrocławiu, w ramach projektu unijnego - „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w 
wybranych placówkach na terenie Wrocławia” - realizowanego przez Lotnicze Zakłady 
Naukowe we Wrocławiu, w imieniu gminy Wrocław, w okresie od 02.12.2019 do 30.09.2021 
 

II. DANE WYKONAWCY 
(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli - w przypadku wykonawców -
składających ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych pozycjach podmioty wchodzące w skład wykonawcy 
zbiorowego, z tym że w poz. 1 proszę wyszczególnić pełnomocnika)  

 

1. 

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………..  

ulica ……………………………………………..... kod …………..  miejscowość …………………………...  

tel.: …………………....  NIP ………………..…….. REGON …………………...…………………...……….  

e-mail: ………………………………………………… Skrzynka ePUAP ………………………….………….. 

2. 

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………..  

ulica ……………………………………………..... kod …………..  miejscowość …………………………...  

tel.: …………………....  NIP ………………..…….. REGON …………………...…………………...……….  

3. 

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………………..  

ulica ……………………………………………..... kod …………..  miejscowość …………………………...  

tel.: …………………....  NIP ………………..…….. REGON …………………...…………………...……….  

 
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą  - TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 
 
(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 

zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EUR). 

III. OFERTA 

 
1. Ja/my* niżej podpisani:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
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działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ów wymienionych w pkt II Formularza Oferty, 
oferuję/my wykonanie zamówienia publicznego w zakresie objętym specyfikacją 
warunków zamówienia, za ryczałtową kwotę ......................... zł brutto.  

 
(słownie:................................................................................................................................) 

w tym wartość VAT (23 %) wynosi ............................ zł 

LP MODEL SPRZĘTU CENA JEDNOSTKOWA 
BRUTTO 

ILOŚĆ 
[SZT] 

WARTOŚĆ BRUTTO 

1 Projektor multimedialny - typ 1 
 
Producent ………………………………………………… 
 
Model ……………………………………………………… 

 

1  

 

2 Głośnik ścienny HIFI 24W/100 V 
 
Producent ………………………………………………… 
 
Model ……………………………………………………… 

 

4 

 

3 Wzmacniacz miksujący 120W/100V  
 
Producent ………………………………………………… 
 
Model ………………………………………………………  

 

1 

 

4 Zestaw bezprzewodowy z odbiornikiem podwójnym  
 
Producent ………………………………………………… 
 
Model ………………………………………………………  

 

1 

 

5 Prace montażowe 
 

 
1 

 

SUMA 
 

 
2. Okres udzielonej gwarancji wynosi …..… miesięcy. 
3. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty SWZ - uwzględnia ona 

wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
4. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym w SWZ. 
5. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z 

wszelkimi dokumentami, w tym ze SWZ, projektami umów i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń.  

6. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie trwania 
postępowania. stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich 
pismach wymienionych między zamawiającym a wykonawcami oraz publikowanymi na 
stronie internetowej zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SWZ. 
8. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących zawarcia 

umowy jest ..........................................., e-mail: …………..……………………...…    
tel.: .................................. 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego.** 
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11. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 
 
 

_________________ dnia ___ ___ 2021 r.    
 
 
 
 

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym 
certyfikatem, podpis zaufany lub podpis osobisty  

  
 
*  niepotrzebne skreślić 

** w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego  
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 12 (usunięcie treści 
oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W TRYBIE ART. 125 UST. 1, USTAWY Z DNIA  
11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
I. POSTĘPOWANIE 
 

WYBÓR DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU MULTIMEDIALNO - 
NAGŁOŚNIENIOWEGO NA RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE 
WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO - „INWESTYCJE W EDUKACJĘ 
PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” - 
REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W 
IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 30.09.2021 
 
II. DANE WYKONAWCY 
(w przypadku oferty składanej wspólnie, oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy wykonawca wchodzący w skład 
podmiotu zbiorowego)  

 

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………..  

ulica ……………………………………………..... kod …………..  miejscowość ………………………………...  

tel.: …………………....  NIP ………………..…….. REGON …………………...………………………....……….  

 
 

reprezentowany przez:  …………………………………………………….…………………………………….  
(imię, nazwisko) 

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

(stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
dotyczy/nie dotyczy (niepotrzebne skreślić) 

 
Oświadczam, że nie podlegam/my wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie obligatoryjnych 
przesłanek wykluczenia (określonych w art. 108, ust. 1 ustawy PZP)  oraz fakultatywnych  przesłanek 
wykluczenia wskazanych przez zamawiającego w SWZ, z katalogu określonego w art. 109, ust 1 
ustawy PZP. 

dotyczy/nie dotyczy (niepotrzebne skreślić) 
 

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. 108, ust. 1 lub art. 109, ust. 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w 
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki 
naprawcze:…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
 

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.  
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.     
 

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym 
certyfikatem, podpis zaufany lub podpis osobisty 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ 

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
zawarta w dniu ............................ we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – w imieniu i na rzecz której 
działa Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska - Dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, z 
siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełczowskiej 43, na podstawie pełnomocnictwa nr ……………… z 
dnia ………. roku 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
Umowa zostaje zawarta na mocy przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na WYBÓR 
DOSTAWCY FABRYCZNIE NOWEGO SPRZĘTU MULTIMEDIALNO - NAGŁOŚNIENIOWEGO NA 
RZECZ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 5 WE WROCŁAWIU, W RAMACH PROJEKTU 
UNIJNEGO - „INWESTYCJE W EDUKACJĘ PONADPODSTAWOWĄ W WYBRANYCH 
PLACÓWKACH NA TERENIE WROCŁAWIA” - REALIZOWANEGO PRZEZ LOTNICZE ZAKŁADY 
NAUKOWE WE WROCŁAWIU, W IMIENIU GMINY WROCŁAW, W OKRESIE OD 02.12.2019 DO 
30.09.2021 

 
§ 1 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i przeniesienia na 

Zamawiającego, własności fabrycznie nowego sprzętu multimedialno - nagłośnieniowego, oraz 
jego wydania Zamawiającemu, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do odebrania 
zakupionego sprzętu oraz zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny. 

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 

1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym środkiem transportu, do siedziby 

Zamawiającego: Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 51-315 

Wrocław; 

2) Rozładunek; 

3) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

4) Montaż i instalacja w pomieszczeniach należących do beneficjenta projektu: Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 5 we Wrocławiu, ul. Jana Władysława Dawida 5/7, 50-527 Wrocław 

wskazanych przez Zamawiającego. 
 

3. Rodzaje oraz parametry przedmiotu dostawy zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ) oraz ofercie Wykonawcy stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy.   

 
§ 2 

 
1. Zakończenie dostawy wraz z wydaniem, montażem i/lub ustawieniem poszczególnych urządzeń – 

2 miesiące od daty podpisania umowy r.  
2. Wszelkie koszty transportu (w tym opakowanie i ubezpieczenie) do siedziby Zamawiającego, leżą 

po stronie Wykonawcy. 
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§ 3 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie brutto ogółem w kwocie 

…………………… zł (słownie: …………………………………………..) w tym należny podatek VAT. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po zrealizowaniu dostawy, na rachunek Wykonawcy, 

wskazany na wystawionej fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania jej przez 
Zamawiającego. 

3. Z odbioru bezusterkowego przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół (załącznik nr 1 
do umowy), który powinien być podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń. Podpisany 
protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 

4. Wykonawca może wystawić i przesłać fakturę, o której mowa w ust. 3, za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

5. Faktura musi być wystawiona przy uwzględnieniu następujących danych: 
 
1) NABYWCĄ DOSTAW jest GMINA WROCŁAW, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 

8971383551 
2) ODBIORCĄ DOSTAW są LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE WE WROCŁAWIU,  

ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław 
 

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego 
rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy. 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca udziela ……… miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt: 
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3, ust. 3 

niniejszej umowy. 
3. Wadami objętymi gwarancją są niezgodne z dokumentacją producenta oraz wymaganiami 

określonymi w niniejszej umowie i załącznikach do niej nieprawidłowe działanie wszystkich 
dostarczonych sprzętów, powodujące niemożność korzystania z nich. Usunięcie wady polega na 
przywróceniu ich pełnej sprawności lub na ich wymianie. 

4. Usunięcie wady w okresie trwania gwarancji następuje na wyłączny koszt Wykonawcy. Wszystkie 
koszty związane z usunięciem wady, w szczególności koszty serwisy, transportu, naprawy, oraz 
dostawy sprawnego przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 

5. Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyklucza uprawnień 
Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielanych przez producenta.  

6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć serwis gwarancyjny zgodnie z zasadami określonymi  
w SWZ 

§ 5 
 

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić kary umowne: 
 
1) Za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 %, wartości całości 

wynagrodzenia umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki – nie więcej niż 10 % 
wynagrodzenia 

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 
wartości całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

3) Za zwłokę w realizacji zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości 1 %, wartości ceny 
jednostkowej brutto urządzenia podlegającego naprawie gwarancyjnej, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki - nie więcej niż 10 % wynagrodzenia 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 

ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne: 
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1) Za pierwszy rozpoczęty dzień niewykonania lub wadliwego wykonania dostaw lub 
wykonywanie ich z naruszeniem lub rażącym naruszeniem warunków umowy – w tym dniu; 

2) Za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony – w dniu bezpośrednio następującym po dniu 
dotarcia do drugiej strony oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 
4. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy pojawi się obowiązek zapłaty kary umownej, zostanie on 

do tego wezwany pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej w kwocie potrącenia nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania pisemnego 
wezwania, o którym mowa powyżej. Kara umowna powinna być wpłacona na rachunek 
Zamawiającego określony w przesłanym wezwaniu. W przypadku niedokonana płatności w 
wymaganym terminie Zamawiający dokona potrącenia wierzytelności z faktury Wykonawcy za 
wykonaną dostawę zgodnie z art. 498 KC. wraz z ustawowymi odsetkami.  

 
§ 6 

 
Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują 
rozwiązywać w drodze negocjacji, z ostrożności ustalają, jako organ rozstrzygający sąd powszechny, 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 7 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  
i muszą być wprowadzane zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Nie ma możliwości dokonania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że chodzi o zmiany przewidziane  
w ust. 3. 

3. Mając na uwadze fakt ograniczeń w gospodarkach narodowych, wynikających, w związku z 
pandemią COVID – 19 (11 marca 2020 r. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, 
że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 - wywołująca chorobę COVID-19 - stała się pandemią, tj. 
epidemią o skali globalnej), termin realizacji określony w ust. 1 będzie mógł ulec zmianie o okres 
niezbędny do prawidłowego wykonania dostawy. Dodatkowo strony mogą zmienić termin 
realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 3 dni od daty wystąpienia 
niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w 
przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 
 

1) W przypadku wystąpienia innego rodzaju siły wyższej, 
2) Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

 
W razie wystąpienia powyższych okoliczności zmiany do umowy zostaną wprowadzone w drodze 
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 

4. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie 
wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia. 

5. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający 
pisemnie udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. W zakresie realizacji postanowień niniejszej umowy strony dopuszczają wzajemny kontakt za 
pośrednictwem niżej wymienionych adresów poczty elektronicznej i uznają, że pisma oraz 
korespondencja wysyłane za ich pośrednictwem mają moc obopólnie wiążącą. Strona na żądanie 
drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma i/lub korespondencji. 
 

1) adres e-mail Zamawiającego: ……………………………………………….. 
2) adres  e-mail Wykonawcy: ………………………………………………..….. 

 
§ 8 

 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
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§ 9 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
§ 10 

 
Strony umowy zgodnie oświadczają że znają i akceptują jej treść na dowód czego składają 
własnoręczne podpisy 
 
 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
 

 
        ……………………….           ………………………. 
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Załącznik Nr 1 do Umowy z dnia ……………… 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
 
 
1. Data dostawy.................................... 

 
2. Lokalizacja dostaw LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 51-315 

Wrocław; 
 

3. Specyfikacja sprzętowa: 
 

 

LP PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
ILOŚĆ 
[SZT] 

PRODUCENT + 
MODEL LUB NR 
KATALOGOWY 

NR SERYJNY UWAGI 

1 Projektor multimedialny 1    

2 Głośnik ścienny HIFI 24W/100V 4    

3 Wzmacniacz miksujący 120W/100V 1    

4 Zestaw bezprzewodowy z odbiornikiem 
podwójnym 

1 
  

 

 
 
4. Stwierdza się, że dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot odbioru zgodnie z umową nr 

………………….. z dnia ………….., są zgodne/niezgodne* z zamówieniem. 
 

5. Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do dostarczonego przedmiotu zamówienia: 
………………………………………………………………………………………..….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Strony ustalają następujący termin na ich usunięcie: ....................................................................... 
 

7. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i na jej podstawie zapłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia za realizację zamówienia zgodnie z umową w kwocie brutto: ……………………….. 

 
 
 
 
          .....................................           .....................................  
        ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
   

 

 

 




