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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
NAZWA ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz multimedialnego na potrzeby projektu
pn. „Częstochowa silna dzielnicami”
RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy
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•
poniedziałki, środy, czwartki w godz. 730 – 1530
•
wtorki w godz. 730 – 1600
•
piątki w godz. 730 – 1500
Adres poczty elektronicznej: przetargi@mops.czestochowa.pl.
Adres strony internetowej: www.mops.czestochowa.pl
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 t.j., z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126);
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477);
4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 t.j. z późn.
zm.);
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2018 r., poz. 419 t.j. z późn. zm.).
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ROZDZIAŁ I – TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j., z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp.
ROZDZIAŁ II – INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami może być wykorzystana jedynie w celu
sporządzenia oferty.
2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej
formie lub terminie.
3. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przewidującej odmienny niż
określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego
oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
ROZDZIAŁ III - DEFINICJE
Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie:
➢ Sprzęt informatyczny, rozumieć przez to należy: komputery przenośne typu laptop
wraz z akcesoriami i oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjne;
➢ Sprzęt multimedialny, rozumieć przez to należy: projektor multimedialny wraz
z ekranem wchodzący w skład przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu;
➢ Postępowanie, rozumieć przez to należy postępowanie na dostawę sprzętu
informatycznego oraz multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa silna
dzielnicami”;
➢ SIWZ, rozumieć przez to należy niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia;
ROZDZIAŁ IV – KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
Kod wg CPV 30213100-6 Komputery przenośne
Kod wg CPV 30237200-1 Akcesoria komputerowe
Kod wg CPV 30237270-2 Torby na komputery przenośne
Kod wg CPV 30237410-6 Myszka komputerowa
Kod wg CPV 48620000-0 Systemy operacyjne
Kod wg CPV 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
Kod wg CPV 38652100-1 Projektory
Kod wg CPV 38653400-1 Ekrany projekcyjne
ROZDZIAŁ V – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz sprzętu
multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1
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Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społecznozawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy
Miasta Częstochowy.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części:
1) Część 1 – Komputery przenośne typu laptop wraz z akcesoriami i oprogramowaniem
2) Część 2 – Urządzenia wielofunkcyjne
3) Część 3 – Sprzęt multimedialny
Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku
nr 2 do SIWZ. Zamawiający będzie badał zgodność wymaganych cech oferowanego
sprzętu i jego elementów wyłącznie w zakresie ujętym w specyfikacji technicznej SIWZ.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi
posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty
dopuszczające do użytku.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie.
Wykonawca wraz z dostawą winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla
użytkownika w formie papierowej lub/i elektronicznej.
Odbiór dostawy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego
bez uwag przez obie Strony umowy.
Koszty związane z dostarczeniem sprzętu do siedziby Zamawiającego, ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia przedmiotu zamówienia do momentu
odbioru dostawy przez Zamawiającego.
Oferowany sprzęt musi być objęty minimum 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym
w ramach, którego:
1) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin
licząc w dni robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki w formie elektronicznej bądź
faksem;
2) czas usuwania awarii (niezależnie od rodzaju usterki, w miejscu instalacji sprzętu) nie
może być dłuższy niż 72 godziny licząc w dni robocze od daty i godziny przystąpienia
do usuwania usterki. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcę,
Wykonawca zobowiązany jest w ciągu następnych 48 godzin (dni robocze)
dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy.
Za dni robocze Zamawiającego rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
sobót i dni wolnych od pracy.
Dodatkowo w przypadku awarii dysku twardego, powodującej konieczność jego wymiany,
uszkodzony dysk pozostanie u Zamawiającego i nie będzie podlegał ekspertyzie poza
miejscem jego użytkowania, a Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu nowy
dysk.
W przypadku urządzeń objętych przez producentów okresem gwarancyjnym dłuższym
niż oferowany przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu przetargowym,
Wykonawcy zobowiązani są do:
1) dostarczenia kopii dokumentów, potwierdzonych na zgodność z oryginałami,
niezbędnych do realizacji napraw gwarancyjnych w autoryzowanych serwisach
producentów – kopie te należy dołączać do Kart Gwarancyjnych Wykonawcy;
2) dostarczenia Zamawiającemu oryginałów tych dokumentów po okresie gwarancyjnym
udzielonym przez Wykonawcę.
Warunki realizacji napraw w okresie gwarancji (wymagane od Wykonawcy) zostały
określone w § 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
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ROZDZIAŁ VI – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą, z tym że nie dłuższy niż 14 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Jeśli Wykonawca nie poda w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ)
oferowanego terminu realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin
14 dni.
ROZDZIAŁ VII – INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W tym celu Wykonawca składa
„Oświadczenie o podwykonawcach” – załącznik nr 7 do SIWZ.
ROZDZIAŁ VIII – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie:
(1) przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;
(2) przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2, pkt 3 i pkt 4
ustawy Pzp, tzn. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
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 środków dowodowych;
b) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17
ust. 1 pkt 2-4 z:
(a) Zamawiającym;
(b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego;
(c) członkami komisji przetargowej;
(d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
(1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia
w niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
(2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia.
(3) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez
Wykonawcę oświadczenia.
3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
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mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia;
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia;
6) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 ustawy Pzp.;
7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;
8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego.
ROZDZIAŁ IX – WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym przez Zamawiającego,
Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia –
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
2) podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 5 do SIWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wstępne
oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 ppkt
1 - 2 niniejszej SIWZ.
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5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 t.j. z późn. zm.). Wzór stanowi załącznik nr 6
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy
z Wykonawców.
6. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia
wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku
takiego wezwania, a jedynie stanowi jego uprawnienie.
7. 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,
o których mowa w niniejszym rozdziale potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie,
sprzecznie z treścią SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz
uznanie jego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem pkt 10 i 11 niniejszego rozdziału.
9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mino ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
ROZDZIAŁ X – DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE
Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć
aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania
przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie
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osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. Dokumentów;
2) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ. Formularz cenowy musi
zawierać spis oferowanych produktów z podaniem modelu, zastosowanych
komponentów, parametrów oraz producenta w zakresie potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w załączniku
nr 2 do SIWZ (Minimalne parametry techniczne);
3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane
na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ;
4) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 5 do SIWZ;
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na
ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do
oferty – należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez
notariusza. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla
osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy – należy przedstawić w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej przez notariusza;
6) oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy);
7) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
ROZDZIAŁ
XI
–
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, e-mail: przetargi@mops.czestochowa.pl faks: (34)
37 24 250.
3. Zawiadomienia (o wyborze oferty, odrzuceniu oferty, wykluczeniu Wykonawcy,
unieważnieniu postępowania, itp.), informacje, zapytania Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać w formie pisemnej, mailem lub faksem na w/w adres.
4. W przypadku przesyłania zawiadomień, informacji, zapytań mailem Zamawiający
wymaga, aby wskazane dokumenty były podpisane przez osobę upoważnioną
do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane
w formie skanu.
5. Z uwagi na dopuszczenie przesyłania informacji drogą mailową i pisemną uznaje się,
że pismo wysłane przez Zamawiającego w w/w sposób na wskazany w formularzu
ofertowym adres mailowy lub faks, zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił
zapoznanie się z treścią pisma.
6. Wykonawca, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wypłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
7. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, oraz umieszcza je na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
9. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są:
1) w zakresie procedury postępowania: Pan Michał Zieliński, tel.: +48/34 37-24-226
lub kom. 797-327-395, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
2) w zakresie przedmiotu zamówienia: Pan Marcel Śpiewak, tel.: +48/34 37-42-256,
e-mail: mspiewak@mops.czestochowa.pl
ROZDZIAŁ XII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XIII – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, 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.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
ROZDZIAŁ XIV – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
2. Zamawiający preferuje wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
Dopuszcza się złożenie wraz z ofertą załączników opracowanych przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że będą one zbliżone, co do treści z formularzami opracowanymi przez
Zamawiającego, tzn. będą zawierały wszystkie informacje wymagane przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca na każdą część zamówienia ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
5. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty
wraz z tłumaczeniami na język polski.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami
i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.
9. Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą
i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:
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pełna nazwa Wykonawcy
adres, numer telefonu, faksu
NIP, REGON

Oferta przetargowa na sprzęt informatyczny oraz multimedialny na potrzeby projektu
pn. „Częstochowa silna dzielnicami” – część ...............
Nie otwierać przed dniem 21.09.2018 r. godz. 13:15

11. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem, że złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty
z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.
13. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
14. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Pzp protokół wraz
z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, natomiast oferty udostępnia
się od chwili ich otwarcia.
16. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na
poniższych zasadach:
1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego
pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu;
2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione;
3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin,
sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego
w pisemnym zawiadomieniu.
17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
18. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„ tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
ROZDZIAŁ XV – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2 (Kancelaria – parter) w terminie do dnia 21.09.2018 r.
do godz. 13:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, o godzinie 13:15 (sala nr 14 – I piętro).
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
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5.
6.

7.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Pzp.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://mops.czestochowa.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.

ROZDZIAŁ XVI – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto w PLN (cyfrowo i słownie), z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ),
a następnie przenieść ją do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).
3. W zakresie części 1 – należy wyliczyć w ofercie podatek VAT w wysokości 23 %,
jednak do zapłaty podatku VAT zobowiązany jest Zamawiający zgodnie
z mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT.
4. Zaoferowana cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca
z tytułu realizacji zamówienia, obowiązujący podatek od towarów i usług VAT lub
informacja o zwolnieniu z VAT-u
5. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wysokość podatku ulegnie zmianie.
6. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
realizacji zamówienia, w tym podatek VAT.
➢ Wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT, w druku OFERTA wpisują: "nie
dotyczy",
➢ Wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, w druku OFERTA wpisują "zw" oraz
podają podstawę prawną zwolnienia z VAT,
➢ Wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, w druku OFERTA wpisują
podstawę prawną zastosowania innej stawki."
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 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.
8. 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.
9. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia,
Wykonawca ponosił będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest
bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie
warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
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wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
11. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen
wszystkich
złożonych
ofert, Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
12. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
13. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
ROZDZIAŁ XVII – KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) dla części 1 oraz 3:

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

Cena [C]

60 %

60 punktów

Termin dostawy [T]

40 %

40 punktów

Punkty w podanych kryteriach oceny ofert zostaną przyznane zgodnie z poniższymi
zasadami:
Cena oferty – liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie
obliczona według następującego wzoru:
C=

Cn
Cb

x 60
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gdzie:
C – ilość punktów w kryterium „cena”
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Termin realizacji dostawy (T) liczony od dnia udzielenie zamówienia, tj. od daty
zawarcia umowy – w tym kryterium punkty zostaną przyznane na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o terminie realizacji dostawy sprzętu, podanym
w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, iż termin
realizacji dostawy musi być realny do zachowania, jednak nie krótszy niż 1 dzień i nie
dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostawy
należy podać w pełnych dniach. Nie dopuszcza się możliwości przedstawienia
terminu realizacji dostawy z dokładnością do godziny. W przypadku podania przez
Wykonawcę terminu z dokładnością do godziny, oferta zostanie uznana jako
niezgodna z treścią SIWZ. Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium
zostanie obliczona według następującego wzoru:
T=

Tn
Tb

x 40

gdzie:
T – liczba punktów
Tn – oferta z najkrótszym terminem realizacji dostawy
Tb – termin realizacji dostawy wskazany w badanej ofercie
2) dla części 2:

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

Cena [C]

40 %

40 punktów

Koszt eksploatacji [K]

20 %

20 punktów

Termin dostawy [T]

40 %

40 punktów

Punkty w podanych kryteriach oceny ofert zostaną przyznane zgodnie z poniższymi
zasadami:
Cena oferty – liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie
obliczona według następującego wzoru:
C=

Cn
Cb

x 40
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gdzie:
C – ilość punktów w kryterium „cena”
Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
Koszt eksploatacji [K] – sumaryczny jednostkowy koszt eksploatacji oferowanego
urządzenia (podany przez Wykonawcę w pln brutto).
Wykonawcy przedstawią (w formie załącznika do formularza ofertowego) zalecenia
producenta urządzenia dotyczące: częstotliwości i zakresu przeglądów serwisowych,
wymiany części i materiałów eksploatacyjnych oraz informację na temat wydajności
tonerów. W oparciu o powyższe zalecenia i informację od producenta urządzenia,
wykonawcy przestawią w formie oświadczenia sumaryczny jednostkowy (dla jednej
drukarki) koszt eksploatacji oferowanych urządzeń, podając (w podziale na: usługi,
części i materiały eksploatacyjne) koszt:
•
wszelkich części i materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem papieru),
•
zalecanych przeglądów i konserwacji.
Wyliczenie kosztu eksploatacji dokonane zostanie przy założeniu wydruku 100 000
stron przy 5 % zaczernieniu strony i eksploatacji drukarki na przestrzeni 5 lat.
Wyliczenie musi być wykonane stosując oficjalne ceny jednostkowe (należy je podać
w formie załącznika do formularza ofertowego) producenta urządzenia dla
użytkownika końcowego lub, gdy producent nie podaje takich cen – w oficjalnym
cenniku Wykonawcy, obowiązującym w dniu ogłoszenia postępowania.
Do sporządzenia wyliczenia użyte muszą być ceny części i materiałów
eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta urządzenia.
UWAGA!
Brak dołączenia do formularza ofertowego zaleceń producenta urządzenia
dotyczących częstotliwości i zakresu przeglądów serwisowych, wymiany części
i materiałów eksploatacyjnych oraz informacji na temat wydajności tonerów,
skutkować będzie nieprzyznaniem punktów w kryterium koszt eksploatacji.
Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona według
następującego wzoru:
najniższy koszt eksploatacji ocenianych ofert
K = ------------------------------------------------------------- x 20
koszt eksploatacji oferty ocenianej
Termin realizacji dostawy (T) liczony od dnia udzielenie zamówienia, tj. od daty
zawarcia umowy – w tym kryterium punkty zostaną przyznane na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o terminie realizacji dostawy sprzętu, podanym
w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, iż termin
realizacji dostawy musi być realny do zachowania, jednak nie krótszy niż 1 dzień i nie
dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji dostawy
należy podać w pełnych dniach. Nie dopuszcza się możliwości przedstawienia
terminu realizacji dostawy z dokładnością do godziny. W przypadku podania przez
Wykonawcę terminu z dokładnością do godziny, oferta zostanie uznana jako
niezgodna z treścią SIWZ. Liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium
zostanie obliczona według następującego wzoru:
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T=

Tn
Tb

x 40

gdzie:
T – liczba punktów
Tn – oferta z najkrótszym terminem realizacji dostawy
Tb – termin realizacji dostawy wskazany w badanej ofercie
3) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś
z wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
ROZDZIAŁ XVIII – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną pisemnie zawiadomieni o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższe
informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego.
3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
ROZDZIAŁ XIX – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XX – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY,
WZÓR UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.
ROZDZIAŁ XXI – OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy, na podstawie, których
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie opisanym we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XXII – ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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ROZDZIAŁ XXIII – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.
ROZDZIAŁ XXIV – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Zamawiający informuje, że wobec podjętych przez niego czynności wykonawcom
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI prawa zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XXV – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217
Częstochowa, woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie jest Pan Damian Wroński, tel. 34 372 42 44, e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania przetargowego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 t.j., z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
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8)

9)

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Niniejsza specyfikacja zawiera 16 stron oraz następujące załączniki:
•
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
•
Załącznik nr 2 – Minimalne parametry techniczne,
•
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy,
•
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
•
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
•
Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
•
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o podwykonawcach,
•
Załącznik nr 8 – Wzór umowy.

*

**

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.
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.
Strona 16 z 16

