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SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający:  

 Gmina Miasta Puck  

 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością  negocjacji o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) – 

dalej ustawy Pzp, na dostawy  pn.: 
 

III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: 

- Część 1 – dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach 

Programu Laboratoria Przyszłości. 

- Część 2 – dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem 

internetowym: https:// platformazakupowa.pl/puck 

                                                                    Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.  

 

 

 

Puck, dnia 17 stycznia  2022 r.  

 

http://platformazakupowa.pl/
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NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Miasta Puck, 84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13,  

   reprezentowana przez Burmistrza Miasta Pucka 

   - tel. 58 673-05-00 

   - e-mail: przetargi@miasto.puck.pl 

   - adres strony internetowej: bip.miastopuck.pl 

 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

      https:// platformazakupowa.pl/puck; 

I.  OCHRONA 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Pucka ul. 1-go Maja 13 

84-100 Puck; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iodo@miastopuck.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

(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); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

mailto:przetargi@miasto.puck.pl
http://www.bip.rumia.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

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;   

9) 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;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 

ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2.  Zamawiający przewiduje możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty po prowadzeniu negocjacji z 

nie więcej niż trzema wykonawcami. 

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy Pzp.   

4.  Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  

9.  Wymagania związane z at. 95 ustawy Pzp: 

Zamawiający nie stawia dostawcy wymagań w tym zakresie.   

 

10.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są  dostawy doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w 

Pucku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.  

2. Zamówienie jest podzielone na dwie części:  

1) część 1 – obejmuje dostawę specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach Programu 

Laboratoria Przyszłości; 

2) część 2 – obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 
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specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę 

w odniesieniu do jednej lub obu części zamówienia.  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - OPZ 

opisany został w Załączniku nr 7 do SWZ.   

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.  

 5. Zamawiający  przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.  

 

IV. WIZJA LOKALNA      

   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.  

V. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia.  

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców.  

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Terminy realizacji zamówienia:  

1)  do 90 dni od dnia podpisania umowy – dla zadania nr 1.  

2)  do 90 dni od dnia podpisania umowy – dla zadania nr 2.  

2.  Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy 

stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli  w złożonych na wezwanie dokumentach  wykaże, że posiada 

zdolność kredytową lub środki finansowe: 

a)  w kwocie co najmniej 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych) na realizację 

Części 1.  

b) w kwocie co najmniej 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych) na realizację 

Części 2. 

 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych  

dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie  wykaże, że: 

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:  

      - co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy dostawy te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie ze 

specyfikacją zamówienia i prawidłowo ukończone), polegające na dostawach  

specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w 

tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki o wartości nie mniejszej niż: 120 000,00 zł brutto 

każde  dla Części 1 ; 

b)       - co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, czy dostawy te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie ze 

specyfikacją zamówienia i prawidłowo ukończone), polegające na dostawach  sprzętu i 

wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych o 

wartości nie mniejszej niż: 80 000,00 zł brutto każde  dla Części 2; 

     W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w 

walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego 

Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu 

publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni 

kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. 

 

3.  Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 

uprawnienia są wymagane.  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

 

4.      Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców.  

5.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 

gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

VIII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp,  wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r.poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 

54 ust. 1–4 ustawy z dnia12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, 

lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu 

popełnienie tego przestępstwa,  

f)powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 

769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 KK, przestępstwo 

oszustwa, o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270–277d KK, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z 15.6.2012 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 sądu 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 postępowaniu 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 się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, 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 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 
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lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te 

oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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 16.2.2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.  Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj. 

wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 

ustawy Pzp  lub art. 109 ust. 1 pkt 4, ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 

Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

IX.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:  

1)  spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem; 
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b) wykaz  wykonanych dostaw nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane 

(zgodnie z treścią wskazaną w załączniku nr 5 do SWZ), oraz załączeniem 

dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

odpowiednie dokumenty, 

         2)brak podstaw wykluczenia: 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 

1 pkt 1), 2) i 4) Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 

lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 8 do SWZ); 

c) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie składa Wykonawca, którego 

oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego.  

6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp, mających 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7.  Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe 

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać 

wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a) –  składa informację 

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 

zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp; - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono 

upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu 
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z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 

złożeniem 

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

powyższych dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się 

do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, 

zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod 

przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania 

dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4. 

10.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność. 

12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, 

w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 

ustawy Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 

przepisy rozporządzenia 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 rozporządzenia 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. 

 

 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
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1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

2.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

wykonawcy. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.  Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w Rozdziale X SWZ. 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty.  

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr  4 do SWZ. 

4.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2.     Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/puck oraz poczty elektronicznej.  

3.      Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

4.      W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje, przekazywane za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/puck i formularza 

„Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/puck poprzez kliknięcie 

przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że 

wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

5.      Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/puck. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany 

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał 

na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi 

przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/puck do konkretnego wykonawcy. 

6.      Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/puck przesłanych przez 

zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może 

trafić do folderu SPAM. 

7.     Zamawiający, zgodnie z 67 ustawy Pzp oraz  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 31 grudnia 2020r. 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. 

z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające 

pracę na https://platformazakupowa.pl/puck, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych 

- MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/puck
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3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

8.       Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/puck określone 

w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje w zakładce „Regulamin" 

oraz uznaje go za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej 

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

9.      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z https://platformazakupowa.pl/puck, w szczególności za 

sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania 

ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

10.     Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/puck 

dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 

składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy 

użyciu https://platformazakupowa.pl/puck znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 

Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

11.    W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

numerem przedmiotowego postępowania: RGKiM.2.24.2022.WJa. 

12.    Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

13.    Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim 

zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 

https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
file:///C:/Users/wjanicki/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/pod linkiem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/puck
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

14.    Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 13, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

15.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 

16.   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1)  w zakresie proceduralnym: 

WIKTOR JANICKI    

2)  w zakresie merytorycznym: 

GABRIELA  ALBERTIN 

XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ                         

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1)  oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ Załącznik nr 2 ; 

2)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3)      oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, o którym mowa w 

Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

4)  dowód wniesienia wadium; 

5)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy).  

4.  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie 

z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla 

danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do 

jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z właściwego 

rejestru, tylko w przypadku innego niż jawne t.j.: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i 

Informacja o Działalności Gospodarczej itp. 

5.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym. 

7.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8.  Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym 
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i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji 

zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 

ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez 

Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego 

jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej 

staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 

3 ustawy Pzp. 

9.  W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z 

instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

 

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 

Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu ( jak podano 

w instrukcji pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). 

 

11.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 

złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 

kosztów udziału w postępowaniu. 

13.   Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp 

(oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy, przykładowy wzór oświadczenia określono w Załączniku nr 4 do SWZ – jeżeli 

dotyczy)  oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (przykładowy wzór zobowiązania 

podmiotu trzeciego określono w Załączniku nr 3 do SWZ jeżeli dotyczy), przedmiotowe środki 

dowodowe (jeżeli dotyczy) niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

14.   W  przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 

ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 

jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa, dokonuje w przypadku: 1)podmiotowych 

środków dowodowych –odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych 

środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 2)przedmiotowego środka dowodowego, 

oświadczenia, o którym mowa wart. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia; 3) pełnomocnictwa – mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust.2, może dokonać 

również notariusz. 

 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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XIV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ.    

3.  Cena podana na Formularzu Ofertowym może podlegać negocjacji.  

4.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

5.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 

7.  Jeżeli została złożona 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 (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320, 2419), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, 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. 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1.     Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty  wadium w wysokości: 

1) Część 1: 1 700,00 zł  

2) Część 2: 1 200,00 zł  

2.      Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3.  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1)  pieniądzu;  

2)  gwarancjach bankowych; 

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 299). 

4.  Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Bank Millennium S.A. nr 

rachunku 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 

RGKiM.271.2.2022.WJa”. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

rachunku Zamawiającego. Zamawiający zaleca dokonanie przelewu w dniu roboczym, 

poprzedzającym termin składania ofert. 
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5.  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub 

poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie Pzp.  

2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty 

wadium; 

3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 

4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 

ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);  

5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 

postępowania; 

6)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Miasta Puck;  

7)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), 

Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 

zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

6.  Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie 

utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot 

wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona. 

7.  Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp. 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26 lutego 2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3.  Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

 

XVII.  SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 27 stycznia 2022 r. do godziny 10.00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2022 r. o godzinie 10.15.  

4.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

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. 
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XVIII.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryteriami : 

 

 

Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:  

Nazwa kryterium Wzór 

Cena (C) 

Sposób oceny kryterium „ cena” (max. 60 punktów) 

 

Ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z wzorem: 

C = (Cmin/Cof) x 100 x 60% 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert* 

- Cof-  cena brutto oferty ocenianej* 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa 

brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SWZ. 

 

 

 

 

 

Gwarancja na  sprzęt 

i urządzenia  

(GS) 

 

 

 

 

 

Sposób oceny kryterium „okres gwarancji na sprzęt i urządzenia” 

(max. 40 punktów) 

Ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie z wzorem: 

 GS = (GSof/GSmax) x 100 x 40% 

gdzie: 

- GSof – okres gwarancji proponowany w ocenianej ofercie,  

- GSmax – najdłuższy okres gwarancji proponowany w ocenianych 

ofertach.  

 

Zamawiający dokona oceny oferty w przedmiotowym kryterium w 

oparciu  

o wskazane powyżej kryterium w następujący sposób: 

a) Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji 24 miesięcy dla 

robót budowlanych, liczona od dnia bezusterkowego odbioru 

końcowego; 

b) Zamawiający ustala maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy dla 

robót budowlanych. Gwarancja udzielona na dłuższy okres będzie 

traktowana jako udzielona na okres 36 miesięcy. 

 

 

Lp. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium (waga) 

Maksymalna liczba punktów 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1. Cena (C) 60 % 60 punktów 

2. 
Okres gwarancji na sprzęt 

i urządzenia  (GS) 
40 % 40 punktów 
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2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów 

w określonych przez zamawiającego kryteriach. 

 

                                                                         PŁ = C + GS 

                      gdzie  

PŁ - łączna liczba punktów 

C - liczba punktów w kryterium ceny 

                       GS - liczba punktów w kryterium gwarancja na sprzęt i urządzenia 

 

 

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze 

wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach 

poszczególnych kryteriów.  

4. Oferta może uzyskać w kryteriach oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt 

= 1%. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po 

przecinku.  

5. 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 

6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej 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 zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 

złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.  

7.  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 

XIX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni 

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu;  
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych;  

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

4. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy przedstawienia projekt dokumentu w celu uzyskania akceptacji jego treści 

przez Zamawiającego. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi 

spełniać co najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 

potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia 

nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty 

całej kwoty zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miasta Puck; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu 

poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 

15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 
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3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 

zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 6 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 

 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1.  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

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

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

"sądem zamówień publicznych". 

11.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
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wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 

12.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

 

 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy/ formularz/e ofertowe zał. 1a i 1 b 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy– (jeżeli dotyczy) 

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – (jeżeli dotyczy) 

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw  

Załącznik nr 6 Wzór umowy 

Załącznik nr 7 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 8 

Załącznik nr 9 

 

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowe 

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej ( do pobrania w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
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Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.                                                   Załącznik nr 1 do SWZ 

 

Zamawiający: 

GMINA MIASTA PUCK 

ul. 1 MAJA 13, 84-100 PUCK 
 

FORMULARZ OFERTA 

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie 

 

NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

Adres Siedziby Wykonawcy  

Telefon kontaktowy:  

E-mail  

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

przystępując do prowadzonego przez Gminę Miasta Puck postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, na dostawy  pn.: 

„III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: 

Część 1: Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. 

Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do specjalistycznych 

pracowni szkolnych.” 

 

1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe: 

 

Część 1* – obejmująca dostawę specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki :  

brutto ......................... zł ( słownie złotych ………………………………..) 

(w tym podatek od towarów i usług w  wysokości: …………………………..zł) 

 

Część 2* – obejmująca dostawę sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych: 

brutto ......................... zł, ( słownie złotych ………………………………..) 

      (w tym podatek od towarów i usług w wysokości ………………………zł) 

 

 

zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a, 1b, * 
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2. Oświadczamy, że jesteśmy związani  ofertą  30 dni, tj. do dnia :………………….. 

3. Zobowiązuję/emy* się do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie do 90 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

4. Udzielamy: 

            Część 1* 

…..…. miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i urządzenia, licząc od dnia odbioru 

przez Zamawiającego protokołem. 

Część 2* 

…..…. miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i urządzenia, licząc od dnia odbioru 

przez Zamawiającego protokołem. 

5. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w dokumentacji 

postępowania, akceptujemy projektowane postanowienia umowy i zobowiązujemy się 

do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji* / informacje zawarte w pliku oznaczonym jako ……………… stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*:  

Uzasadnienie: 

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

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

7. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej 

zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych 

w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Wzór umowy. 

8. Oświadczam/y, że jestem/śmy – mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim 

przedsiębiorcą / osobą prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą / osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej / inny rodzaj**  

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.  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie należy uwzględnić kategorię przedsiębiorstwa lidera 

konsorcjum 

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

10. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie:  

………………………………………………………………………………………………… 
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11. Oświadczam/y, że:  

       w naszym imieniu Podwykonawcy wykonają następujące części  zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………… 

Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) oraz dane firmy podwykonawców,  o ile są one już znane 

nie zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wykonania części zamówienia * 

 

12. Wskazuję adres internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi 

dostępne są oświadczenia lub dokumenty: KRS/CEIGD www. ……………………… 

                                                                                   (dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

13. Zwrot wadium proszę dokonać na nr naszego konta bankowego :……………………. 

14. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1a, 1b do SWZ*, 

2) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do SWZ), 

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, (wg wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do SWZ)*,  

4) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia*, 

5) Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie*, 

6) Równoważność - Wykonawca winien dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym 

opisem, tych zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w celu wykazania ich 

równoważności w stosunku do materiałów, urządzeń i innych rozwiązań opisanych w opisie przedmiotu 

zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony których dotyczy oraz załączyć odpowiednio wymagane atesty, 

certyfikaty lub dopuszczenia*. 

 

 
Informacja dla Wykonawcy:  

Formularz oferta musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym  lub  elektronicznym podpisem  

osobistym  i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do 

reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 
* niepotrzebne skreślić 

** podkreślić właściwe 

                                                              

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

                                                                                                           Data i podpis 
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Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa                                                                                                                                                      Załącznik 1a 

Dane wykonawcy:            

Nazwa wykonawcy  

Adres siedziby wykonawcy  

NIP  

REGON  

 

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 1 
Dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz 

oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach Programu Laboratoria Przyszłości 

L.p

. 
Elementy przedmiotu zamówienia 

Opis 

asortymentu 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Ilość 
Wartość 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

1.  Drukarka 3D 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

2.  Szafka na drukarkę 3D z pojemnikami na filamenty 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

3.  Filament biały  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     

4.   Filament zielony  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     

5.   Filament niebieski 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     

6.   Filament żółty  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     
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7.   Filament czerwony 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     

8.  Zestaw z mikrokontrolerem 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 5 kpl.     

9.  Stacja lutownicza  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

10.  Laptop do obsługi drukarki 3d  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

11.  Skaner 3D ze  

stołem obrotowym i statywem  

Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 kpl.     

12.  Statyw do aparatu i kamery  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

13.  Zestaw oświetleniowy 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 kpl.     

14.  Mikrofon kierunkowy  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

15.  Mikroport  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 6 szt.     

16.  Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

17.  Kamera przenośna cyfrowa wraz z akcesoriami  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 21 kpl.     

18.  Odtwarzacz multimedialny 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 kpl.     
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19.  Repozytorium nagrań  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     

20.  Wózek na kamerę z akcesoriami  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

21.  Zestaw do mocowania teł  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 kpl.     

22.  Tło fotograficzne białe  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     

23.  Green screen  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

24.  Listwa antyprzepięciowa  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 15 szt.     

25.  Blendy  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

26.  StreamLive HD All-in one  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     

27.  Aparat fotograficzny 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     

28.  Robot edukacyjny   
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 kpl.     

29.  Tablet do programowania robotów edukacyjnych 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 6 szt.     

Razem      

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub 

elektronicznym podpisem osobistym. 
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Nr postępowania: RGKiM.271.22.2022.WJa                                                                                                                                                      Załącznik 1b 

Dane wykonawcy:             

Nazwa wykonawcy  

Adres siedziby wykonawcy  

NIP  

REGON  

  

FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 2 
Dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych  

w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 

 

L.p

. 
Elementy przedmiotu zamówienia 

Opis 

asortymentu 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Ilość 
Wartość 

netto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

1.  Mikroskop  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 15 szt.     

2.  Lupa  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 30 szt.     

3.  Pudełko z lupą 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 30 szt.     

4.  Wizualizer    
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     

5.  Mikroskop  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     

6.  taboret z siedziskiem  
Podany 

w załączniku 
 10 szt.     
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A do SWZ 

7.  Krzesła uczniowskie 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 15 szt.     

8.  Krzesła uczniowskie 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 15 szt.     

9.  Krzesła uczniowskie 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     

10.  Krzesło uczniowskie 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 24 szt.     

11.  Ławka trzyosobowa ASO z blatem z HPL 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     

12.  Ławka trzyosobowa ASO z blatem z HPL 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     

13.  Stół sześciokątny 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 4 szt.     

14.  Szafa na narzędzia 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

15.  Wózek 3-półkowy 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

16.  Zestaw narzędzi dla ucznia  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 4 szt.     

17.  Stół warsztatowy  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     

18.  Zestaw bhp  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 25 szt.     
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19.  Apteczka  szkolna w plecaku  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 6 szt.     

20.  Apteczka przemysłowa  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 4     

21.  Instrukcje  bhp  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 kpl.     

22.  Tablica szkolna  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 5 szt.     

23.  Tablica suchościeralna mobilna 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

24.  Podłoga interaktywna smartfloor 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 kpl.     

25.  Pracownia robótek ręcznych - zestaw 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 kpl.     

26.  Maszyna do szycia 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

27.  Maszyna do szycia 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 4 szt.     

28.  Żelazko  
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

29.  Deska do prasowania 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

30.  Krosno 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     
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31.  Krosno 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 25 szt.     

32.  Robot wielofunkcyjny 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

33.  Blender z pojemnikiem 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

34.  Mikser 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

35.  Opiekacz 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 4 szt.     

36.  Zestaw koszy do segregacji śmieci 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 szt.     

37.  Kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     

38.  Stół roboczy kuchenny z gniazdem zasilającym 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 6 szt.     

39.  Zestaw garnków z patelnią 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 kpl.     

40.  Miska, 26 cm 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     

41.  Miska, 18 cm 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     

42.  Deska do krojenia 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     
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43.  Stolnica 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     

44.  Wałek 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     

45.  Ubijaczka 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     

46.  Łyżka cedzakowa 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     

47.  Chochla 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 4 szt.     

48.  Nóż uniwersalny 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 10 szt.     

49.  Łopatka 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     

50.  Szpatułka 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 8 szt.     

51.  Lodówka 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     

52.  Zestaw mebli kuchennych 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 2 kpl     

53.  Szafka kuchenna stojąca 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     
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54.  Szafka kuchenna wisząca 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 1 szt.     

55.  Kuchenka elektryczna/płyta elektryczna 
Podany 

w załączniku 

A do SWZ 
 6 szt.     

Razem      

 

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub 

elektronicznym podpisem osobistym. 
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Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.                                                   Załącznik nr 2 do SWZ 

......................, ...................... 

Miejscowość,  dnia 
 

Nazwa Wykonawcy 

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

 

Adres                     

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

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU 

WYKLUCZENIU 

O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1  

USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na dostawy, pn.: 

 

„III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na 

dwie części: 

Część 1: Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. 

Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych.” 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ROZDZIALE VII 

SWZ  

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

 

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy Pzp; 

- art. 109 ust. 1 pkt  4 Ustawy Pzp  

Informacja na temat podwykonawców niebędących podmiotami 

udostępniającymi zasoby (jeżeli dotyczy) 

Informuję, że podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega 

wykluczeniu na podstawie: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy Pzp; 

- art. 109 ust. 1 pkt   4  Ustawy Pzp.  

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

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

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

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje 

(jeżeli dotyczy) 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na dostawy, pn.: 

„III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na 

dwie części: 

Część 1: Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. 

Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych.” 
Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone w ROZDZIALE  VII SWZ.  

 

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

 

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie: 

- art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy Pzp; 

- art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp.  

 

 

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

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego 

  

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym. 
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Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.  

Załącznik nr 3 do SWZ 

ZOBOWIĄZANIE  PODMIOTU TRZECIEGO 

do oddania zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na dostawy, pn.: 

„ III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na 

dwie części: 

Część 1: Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. 

Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych.” 
 oświadczam co następuje: 

 

1) zobowiązuję się do oddania na rzecz……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
                                                      (wskazać nazwę i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)  

 

niezbędnych zasobów w postaci*: 

- zdolności technicznej lub zawodowej  tj.: 

……………………………….…………………………………………………….  

- sytuacji finansowej lub ekonomicznej tj. 

……………………………………………………………………………………… 

* należy zaznaczyć właściwy punkt i opisać udostępniany zasób lub podać dane (np. imię i nazwisko 

udostępnianej osoby; przynajmniej dokładną nazwę usługi, roboty budowlanej, itp.)   

 

2) W przypadku  polegania na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia proszę o 

wskazanie jaki zakres czynności zostanie  zrealizowany przez ten podmiot: 

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

 

3) Oświadczam, że : 

• nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt  4 ustawy Pzp,  

• jestem świadomy solidarnej odpowiedzialności wraz z Wykonawcą za szkody 

Zamawiającego powstałe wskutek zawinionego nieudostępnienia w/w zasobów – zgodnie 

art. 120 ustawy Pzp 

 

 

…........................., dnia …................... 

(miejscowość i data) 

....................................................................... 
                                                                                        (Podmiot udostępniający/ osoba upoważniona do występowania w imieniu Podmiotu) 



Strona 37 z 64 

Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.  

Załącznik nr 4 do SWZ  

 

Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

…………………………….………………..…………………. 

…………………………….……………………..……………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  NIP/PESEL) 

 

 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych 

 

DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH/DOSTAW/USŁUG,  

KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, pn.: 

„III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na 

dwie części: 

Część 1: Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. 

Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych.” 
 oświadczam, że: 

• Wykonawca ……………………………………………………………………….……………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane/dostawy/usługi: 

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

….……………………………………….. 

 

• Wykonawca ……………………………………………………………………….……………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane/dostawy/usługi: 

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

….……………………………………….. 

 

• Wykonawca ……………………………………………………………………….……………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje następujące roboty budowlane/dostawy/usługi: 

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

….……………………………………….. 

 

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

 

 

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

                                                                                                                             (podpis) 
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Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.  

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na dostawy, pn.: 

„III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na 

dwie części: 

Część 1: Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. 

Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych.” 

 

Nazwa Wykonawcy 

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

 

Adres                     

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

 

 

LP. 
Przedmiot – 

rodzaj dostaw 
Wartość dostaw 

Data wykonania 

dostaw 

Miejsce 

wykonania dostaw 

Podmiot, na 

rzecz którego 

dostawy zostały 

wykonane 

1 

 

 

     

… 

 

 

     

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu  dowody określające, czy te dostawy 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –

inne odpowiednie dokumenty. 

 

 

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

 

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

                                                                                                                             (podpis) 
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Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.  

Załącznik nr 6 do SWZ 

Część 1/Część 2*  

 

 

Wzór umowy (Umowa) nr ......................................................... 

 

Zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiędzy:  

GMINĄ MIASTA PUCK z siedzibą: 84-100 PUCK, ul 1 MAJA 13, NIP 587-15-66-983, 

Regon 19 16 75 439, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,   

działającym w imieniu i na rzecz Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 

z siedzibą w ul. Przebendowskiego 27, 84-100 Puk Regon 191675439, na mocy 

Porozumienia zawartego w dniu 02.12.2021 r., zgodnie z art. 37 ust. 2 i ust. 3 pkt 3) i 4) 

ustawy Prawo zamówień publicznych reprezentowanym przez:  

Burmistrza Miasta Puck – Hannę Pruchniewską 

 a ............................................. z siedzibą w ............, ul. ....................., zarejestrowaną 

w ............................... prowadzoną przez ................................... pod numerem ........................., 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

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

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr RGKiM.271.2.2022.WJa o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na 

podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień (t.j. Dz. U 

z 2021 r. poz. 1129, poz. 1598, poz. 2054), zwanej dalej ustawą, o następującej treści:  

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy – doposażenie Szkoły Podstawowej 

im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na dwie części: 

Część 1 – dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz 

oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki w ramach Programu 

Laboratoria Przyszłości.* 

część 2 – dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.* 

 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik 7,  

2) Formularz ofertowy ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ i Formularz/rze cenowy/we – 

załącznik 1a*/1b* do Formularza ofertowego  

3. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach rządowego programu pn.: ”Laboratoria 

Przyszłości”, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, 

dla części (część 1) pn.: Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów 

edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki 

w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.* / dla części (część 2) pn.: Dostawa sprzętu 

i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych 

w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.*  

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy posiada właściwe atesty i/lub 

certyfikaty/aprobaty techniczne (wymagane na podstawie odrębnych przepisów). 
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5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy (wszystkie pozycje) są zgodne z normą 

BHP, pozycje wyposażenia posiadają certyfikat CE, są zgodne z Polską Normą oraz są 

dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony sprzęt .... miesięcznej gwarancji 

zgodnie ze złożoną ofertą.  

§ 2. Termin realizacji 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany terminie 90 dni 

kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ...  

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

ilościowo – jakościowego, bez uwag i zastrzeżeń, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.  

3. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian 

zostały szczegółowo opisane w § 12 niniejszej umowy.  

 

§ 3. Warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 na 

zasadach i warunkach ustalonych w niniejszej umowie, której integralną część stanowi 

„Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Formularz cenowy” stanowiący załącznik 1a*/1b*. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami i normami mającymi 

zastosowanie do danego asortymentu opisanego w Załączniku A, a w szczególności 

odpowiada za jakość przedmiotu umowy i terminowość wykonania umowy.  

3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do placówki odbiorcy, tj. Szkoły Podstawowej 

im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem odbiorcy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania odbiorcy o planowanym terminie 

dostarczenia przedmiotu umowy. Powiadomienie może nastąpić za pośrednictwem emaila 

lub telefonicznie.  

5. Wykonawca należycie zabezpieczy dostarczany asortyment, o którym mowa 

w Załączniku A umowy na czas jego przewozu. Asortyment musi być opakowany 

i zabezpieczony przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami. Wykonawca ponosi 

całkowitą odpowiedzialność za wady/uszkodzenia oraz braki powstałe podczas transportu. 

6. Dostawa i rozładunek przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym w ust. 3 

i dokonane będą przez Wykonawcę i na jego koszt. Jeżeli dostarczony przedmiot umowy 

wymaga montażu wykonawca dokona wszelkich czynności zapewniających prawidłowe 

funkcjonowanie i korzystanie z dostarczonego wyposażenia i sprzętów elektronicznych, 

w tym przeprowadzi niezbędne szkolenia w zakresie obsługi wyposażenia i sprzętu.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć razem z przedmiotem umowy:  

a. instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim, włącznie ze wskazówkami dot. 

użytkowania i konserwacji, jeśli zostały wystawione przez producenta,  

b. wymagane atesty/certyfikaty/deklaracje zgodności/aprobaty techniczne oraz/lub 

inne dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie normy 

i wymagania dla niego przewidziane prawem,  

c. gwarancję na dostarczony sprzęt.  

 

§ 4. Podwykonawcy 

1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, może zlecić wykonanie części określonych 

w umowie prac Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z Podwykonawcą, pisemnie powiadomić 

Zamawiającego o nazwie i adresie Podwykonawcy oraz zakresie prac powierzonych temu 

Podwykonawcy.  
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2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy będą realizowali następujące części 

zamówienia: 

 ................................................ - .................................................................  

  nazwa podwykonawcy   nazwa części zamówienia  

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób 

trzecich za usługi wykonane przez Podwykonawców.  

 

§ 5. Wynagrodzenie i rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną do 

przetargu Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w kwocie:............................. zł 

(słownie:..........), podatek od towarów i usług (VAT) 23%, 0%, tj. .................. zł, co 

stanowi łączną kwotę brutto ................. zł (słownie:..............).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne 

Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w umowie 

i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, określonego w § 1, 

w tym w szczególności: koszty związane z dostawą, w tym transport, ubezpieczenie 

transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, montaż sprzętu i urządzeń, który 

tego wymaga, instalacja sprzętów elektronicznych oraz przeszkolenie w zakresie 

obsługi sprzętu w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie wystarczających 

informacji i obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu prawidłowego 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, dokonanego 

z uwzględnieniem oddziaływania czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty wykonania zamówienia. Żadne niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania 

warunków koniecznych do prawidłowego wykonania umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 14 dni 

od otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury (w przypadku 

przesłania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania za datę 

doręczenia rozumie się datę odczytu faktury) przy czym Wykonawca wystawi fakturę 

końcową w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu ilościowo-jakościowego bez 

uwag i zastrzeżeń.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczkowej zapłaty 60 % wynagrodzenia brutto 

określonego w ust. 1 przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 

zaliczkowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury 

zaliczkowej wraz z zabezpieczeniem o którym mowa w § 6 umowy, nie później niż do 

dnia …………………. . Zaliczka udzielona Wykonawcy jest zaliczką brutto.  

7. Zaliczka po wykonaniu przedmiotu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet 

wynagrodzenia.  

8. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu końcową fakturę VAT w terminie 7 dni od 

zrealizowania przedmiotu umowy, zawierającą dane opisane w ust. 9. W przypadku 

gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu niniejszej umowy, zaliczka podlega 

zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych liczonymi od 

dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu włącznie. Wykonawca w takim przypadku 

zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.  

9. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury:  
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Dane do faktury:  

Nabywca: Gmina Miasta Puck  

ul. 1 Maja 13  

84-100 Puck  

NIP: 587 15 66 983  

Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku 

ul. Przebendowskiego 27 

84-100 Puck 

10. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej 

w szczególności prawidłową nazwę i adres nabywcy, numer i datę zawarcia umowy 

i przedmiot umowy.  

11. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

12. Do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawców o wystawieniu 

wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu umów podwykonawczych.  

 

§ 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .................... 

w wysokości  ....................zł., słownie: (..................) wg zapisów  w SWZ w Rozdziale 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

2. W przypadku dokonania zaliczkowej zapłaty o której mowa w § 5 ust 6, Zamawiający żąda 

zabezpieczenia zaliczki w pełnej wysokości w jednej lub kilku formach wskazanych 

w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp. 

3.  Zabezpieczenie zaliczki musi być przedłożone Zamawiającemu wraz z fakturą stanowiącą 

podstawę jej wypłaty. 

4.  Spłata zaliczki przez Wykonawcę następować będzie poprzez potrącenia z wynagrodzenia, 

z faktury/faktur za wykonane dostawy. 

5.    Po spłacie zaliczki w całości Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki. 

6.  W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

zaliczki na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp. 

7.   Zmiana formy zabezpieczenia zaliczki jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie rozliczenia zaliczki stanowić będzie podstawę wypłaty zaliczki i musi 

obejmować okres od dnia wypłaty zaliczki do 30 dni od terminu realizacji przedmiotu 

umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§ 7. Odbiory 

1. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru ilościowo – 

jakościowego, podpisany przez przedstawiciela/li odbiorcy i przedstawiciela/li 

Wykonawcy - bez uwag i zastrzeżeń.  

2. Protokół odbioru ilościowo – jakościowego przedmiotu umowy, będzie wystawiony 

w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Gminy Miasta Puck, 

jeden dla Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, jeden dla Wykonawcy).  

3. Data podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego jest datą (terminem) 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

4. Jeżeli w czasie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone:  

1) braki ilościowe,  

2) niezgodność asortymentu w stosunku do opisanego przez Zamawiającego,  

3) niezgodność asortymentu w stosunku do zaoferowanego przez Wykonawcę,  

4) zła jakość sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych,  
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5) inne wady lub usterki,  

6) nieprawidłowy asortyment,  

przedstawiciel odbiorcy ma prawo odmowy przyjęcia danego asortymentu i żądania 

przekazania asortymentu zgodnego z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia/ofercie Wykonawcy.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, odbiorca lub jego przedstawiciel:  

1) odmówi potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy, wskazując w treści 

protokołu ilościowo - jakościowego przyczynę odmowy wraz z informacją 

o części asortymentu spełniającej wymagania,  

2) zwróci na koszt Wykonawcy część asortymentu wchodzącego w skład przedmiotu 

umowy w zakresie niezaakceptowanym w protokole, o którym mowa w pkt. 1.  

3) zawiadomi pisemnie Wykonawcę o odmowie potwierdzenia wykonania 

przedmiotu umowy oraz zobowiąże Wykonawcę do odebrania części asortymentu 

niespełniającego wymagań w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

stosownego zawiadomienia i niezwłocznego dostarczenia części nowego 

asortymentu wolnego od wad/usterek,  

4) potwierdzi odbiór przedmiotu umowy dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego, zgodnie ze złożoną 

do postępowania ofertą i warunkami Opisu przedmiotu zamówienia.  

6. Jeśli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy spełniającego wymogi Zamawiającego 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wady/usterki innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody sądu 

powszechnego.  

7. Jeśli wady/usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może rozwiązać umowę 

z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym.  

8. Po usunięciu wad/usterek/braków lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, 

wykonanie przedmiotu umowy podlega ponownej weryfikacji.14. Po wywiązaniu się 

Wykonawcy z dostarczenia przedmiotu umowy spełniającego wymagania Zamawiającego 

do placówki wskazanej w § 3 ust. 3 nastąpi podpisanie protokołu odbioru ilościowo – 

jakościowego przez przedstawiciela/i Zamawiającego.  

 

§ 8. Prawa i obowiązki stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) poinformowanie odbiorcy w terminie minimum dwóch dni roboczych 

o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu umowy wraz z jego montażem, 

instalacją i uruchomieniem,  

2) dostarczenie instrukcji obsługi, włącznie ze wskazówkami dotyczącymi 

użytkowania i konserwacji, jeśli zostały wystawione przez producenta,  

3) dostarczenie wraz z przedmiotem umowy wymaganych atestów i/lub certyfikatów/ 

deklaracji zgodności/aprobat technicznych,  

4) dostarczenie innych dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia 

spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem (jeżeli takie 

zostały wystawione),  

5) dostarczenie dokumentu gwarancyjnego,  

6) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą, 

warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,  

7) Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 zobowiązany 

jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w siedzibie zamawiającego 

w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji dostarczonego sprzętu. Szkolenie 

odbędzie się nie później niż w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia urządzenia.  
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8) uporządkowanie miejsc wskazanych do wykonania przedmiotu umowy przed 

zgłoszeniem ich do odbioru,  

9) usunięcie wad ujawnionych podczas odbioru przedmiotu umowy,  

10) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego 

przedstawicielem/ami.  

2. Do obowiązków odbiorcy należy w szczególności:  

1) przygotowanie miejsc wskazanych do wykonania przedmiotu umowy,  

2) umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren obiektu obiorcy, do którego ma 

nastąpić dostawa. 

3)  nadzorowanie i dokonanie odbioru przedmiotu umowy, 

 

§ 9. Reprezentacja 

1. W trakcie realizacji umowy osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego 

są:  

1) ................................ - .........................., e-mail:.................., tel.:.....................  

2) ................................ - .........................., e-mail:..................., tel.:.....................  

2. W trakcie realizacji umowy osobami do reprezentacji Wykonawcy są:  

1) ................................ - .........................., e-mail:..................., tel.:...................  

2) ) ................................ - .........................., e-mail:..................., tel.:...................  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie 

zmian osób o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia 

drugiej strony, w następujących przypadkach:  

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  

2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,  

3) zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika,  

4) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego lub Wykonawcy np. rezygnacji.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której 

one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę.  

5. Wykonawca i Zamawiający może wskazać inne osoby nadzorujące realizację przedmiotu 

umowy lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem 

nieważności, Strony informują na piśmie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe 

o tym, że:  

1) Zamawiający będzie administratorem danych tych osób w postaci: imienia, 

nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, że wyżej wymienione 

dane będą przetwarzane przez Zamawiającego przez okres trwania umowy w celu 

jej realizacji,  

2) o prawie żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie 

skargi do organu nadrzędnego,  

3) o tym, że Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować poprzez email: iodo@miastopuck.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Zamawiającego.  

 

§ 10. Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:  

1) w przypadku bezzasadnego odstąpienia przez Wykonawcę albo zasadnego 

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 
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odpowiada Wykonawca na zasadzie winy - w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 5 ust. 1,  

2) w przypadku zwłoki w dostawie towaru, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1, 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  

3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki,  

4) za nieprzedłożenie, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,  

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki.  

2. Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w stosunku do którego występuje zwłoka ze strony Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

3. Kary za każde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybień będą obliczane oddzielnie, a ich 

wartość będzie podlegała sumowaniu.  

4. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają w wysokości 20% 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 umowy.  

5. Zapłata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających 

z warunków umowy.  

6. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty 

z 7 dniowym terminem płatności. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar 

umownych bezpośrednio z wynagrodzenia. O wysokości kar oraz sposobie potrącania 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej.  

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami 

ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 11. Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  

1) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie 

upadłości Wykonawcy lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy 

z jego wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność finansowania przedmiotu 

umowy,  

2) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę,  

3) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 4, lub w przypadkach 

konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  
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4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach określonych w ust. 2 lit. a), b), c).  

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), Wykonawca 

ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac należycie wykonanych do dnia 

odstąpienia.  

 

                                                § 12. Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia:  

1) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych 

dostaw, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy określonej w § 5 ust. 1, z wyjątkiem należycie 

uzasadnionych przypadków; 

2) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile 

zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany 

każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, określonej 

w § 5 ust. 1.  

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest 

mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy, określonej w § 5 ust. 1, a zmiany te nie 

powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.  

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiający nie może wprowadzać 

kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:  

1) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze 

zmian w obowiązujących przepisach prawa,  

2) części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

3) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub Zamawiający stwierdzi, że 

wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  
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4) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie 

w preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane 

przez stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko 

poświadczonym przez drugą stronę,  

5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy 

lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.  

6.Strony dopuszczają zmianę niniejszej umowy w zakresie terminu ustalonego w § 2 ust. 1 

w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:  

1) przedłużenia się procedury postępowania (przedłużenie, które spowoduje 

zagrożenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym),  

2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności,  

3) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

przedmiotu umowy, 

4) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

5) wystąpienia sytuacji, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży 

w interesie Zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego 

interesu Zamawiającego),  

6) wystąpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ 

na sposób realizacji umowy.  

7. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony dopuszczają 

możliwość ustalenia nowego terminu zakończenia przedmiotu umowy. Strona, która 

poweźmie wiadomość o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 7, zobowiązana jest 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, poinformować o tym fakcie drugą 

Stronę w formie pisemnej. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany terminu umownego 

winny być szczegółowo uzasadnione przez Stronę występującą z propozycją zmiany terminu 

umownego.  

8. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 7 nastąpi konieczność 

przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przed zawarciem aneksu lub 

najpóźniej w dniu jego zawarcia jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia zaliczki albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy.  

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach, gdy zmiany te nie 

będą niekorzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie 

z okoliczności, których strony przy zachowaniu wymaganej staranności przewidzieć nie 

mogły w chwili zawarcia umowy. 

10. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest nieważna.  

11. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.  

12. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność 

zmiany nie ma mocy wstecznej.  

 

§ 13. Inne postanowienia umowy 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są 

do wyczerpania postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.  

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia 

w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty jego zgłoszenia.  

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi 

na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na 

drogę sądową.  
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5. Dokumenty wytworzone w związku z realizacją Umowy, w szczególności o charakterze 

powiadomień, informacji, poleceń i zatwierdzeń, Strony będą przekazywać sobie w 

formie pisemnej i dostarczać osobiście (za pokwitowaniem) bądź poprzez pocztę lub 

kuriera (za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczają przekazywanie dokumentów, 

o których mowa w zdaniu pierwszym również w formie elektronicznej i dokumentowej.  

6. Oświadczenia woli składane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy Strony będą 

przekazywać sobie w formie pisemnej.  

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i oświadczenia woli przekazywane są, 

z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 5 i 6, na następujące adresy Stron:  

1) Wykonawca: ....................., ulica: ...................., kod ....... Miejscowość: .............., 

e-mail:........,  

2) Zamawiający: .................., ulica: ..................., kod ......... Miejscowość: ..............., 

e-mail:........  

8. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej 

strony o każdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów 

telefonów. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w zdaniu 

poprzednim, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za 

dostarczone.  

9. Współdziałanie. 

1) Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, 

jakości i terminów w niej określonych. 

2) Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego o przeszkodach 

występujących w realizacji przedmiotu umowy, działaniach podjętych w celu ich 

usunięcia lub działaniach niezbędnych w tym celu ze strony Zamawiającego. 

3) W razie powstania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy każda ze stron, w 

ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem 

pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

10. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych 

przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.  

12. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.  

Załączniki do umowy:  

Załącznik  - Opis przedmiotu zamówienia  

Formularz ofertowy i Załącznik/i nr 1a, 1b* - Formularz cenowy  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA 

  

 

 

 

Kontrasygnata 
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Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.  

Załącznik nr 7  do SWZ  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego 

w Pucku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.  

2. Zamówienie jest podzielone na dwie części:  

1) część 1 – obejmuje dostawę specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów 

edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki 

w ramach Programu Laboratoria Przyszłości; 

2) część 2 – obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć 

ofertę w odniesieniu do jednej lub obu części zamówienia.  

 

3. Część nr 1 – dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego specjalistycznych urządzeń 

i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki 

i mikroelektroniki w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 

 

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

32330000-5 Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo  

32340000-8 Mikrofony i głośniki  

32351000-8 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo  

38650000-6 Sprzęt fotograficzny  

39162100-6 Pomoce dydaktyczne  

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny  

30213100-6 Komputery przenośne  

30232100-5 Drukarki i plotery  

38520000-6 Skanery  

42661000-7 Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo 
 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia edukacyjnego dla Szkoły 

Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach programu „Laboratoria 

Przyszłości”.  

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu i wyposażenia 

edukacyjnego i o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej:  
 

L. p. 
Elementy przedmiotu 

zamówienia 
Opis elementów przedmiotu zamówienia ilość 

1  Drukarka 3D  Zabudowane lub wymienne boki drukarki, łączność WiFi, Wbudowana 

kamera HD umożliwiająca zdalny podgląd wydruku, pole robocze min. 

22cm x 20cm x 25cm, kompatybilny slicer, gwarancja co najmniej 12 

miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis 

i wsparcie techniczne - serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie 

techniczne w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim 

(niekoniecznie papierowa). Interfejs w języku polskim lub angielskim. 

Drukarka wyposażona w precyzyjny czujnik filamentu chroni efekty 

dotychczasowej pracy urządzenia w razie nagłego zerwania lub 

2 
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wyczerpania materiału do drukowania. Funkcja wznawiania pracy 

urządzenia po usunięciu awarii zasilania. Filtr powietrza HEPA13. 

2 Szafka na drukarkę 

3D z pojemnikami na 

filamenty 

Wykona z płyty meblowej w kolorze brzozy 

grubości min.18 mm, oraz płyty MDF w kolorze szarym o grubości min.12 

mm, 

wyposażona w 6 pojemników, 

wewnątrz szafki 2 półki 

na tylnej ścianie 3 uchwyty na roli z filamentem, 

boczne ograniczniki na drukarkę, 

wymiary 103,7x57x181,8 cm, wysokość blatu 104, 

2 

3  Filament biały   Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zaoferowaną drukarką 3D, 

waga min. 0.75 kg  
10 

4  Filament zielony   Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zaoferowaną drukarką 3D, 

waga min. 0.75 kg  
10 

5  Filament niebieski  Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zaoferowaną drukarką 3D, 

waga min. 0.75 kg  
10 

6  Filament żółty   Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zaoferowaną drukarką 3D, 

waga min. 0.75 kg  
10 

7  Filament czerwony  Biodegradowalne filamenty kompatybilne z zaoferowaną drukarką 3D, 

waga min. 0.75 kg  
10 

8  Zestaw 

z mikrokontrolerem  

 

-możliwość łączenia z klockami do konstruowania robotów mobilnych  

-możliwość współpracy z drukarkami 3D spełniającymi wymagania z pkt.1  

-możliwość współpracy z robotami edukacyjnymi 10  

-menu w języku polskim  

-dostęp do bazy materiałów (scenariusze, instrukcje, tutoriale)  

-możliwość wykorzystania w zajęciach interdyscyplinarnych  

-zróżnicowane tryby pracy  

-złącza cyfrowe  

-czujniki odległości  

-diody LED  

-czujnik światła  

-czujnik temperatury  

-potencjometr  

-złącza analogowe  

-stabilizator napięcia  

-adapter baterii AA  

-plansze dydaktyczne  

5 

9 Stacja lutownicza  

 

- wyświetlacz LCD  

· Moc lutownicy: min. 65W  

· Zakres temperatur lutownicy:  

80-480°C  

· Moc nakładu powietrza: 800W  

· Zakres temperatur powietrza: 100-500°C  

· Przepływ powietrza 120 l/min  

2 

10 Laptop do obsługi 

drukarki 3d  

 

-przekątna ekranu co najmniej 13,3” 2560x1600 

- pamięć min. 8 GB RAM  

- procesor min. 8 rdzeni,   

- Częstotliwość taktowania 1,8 - 2,9 GHz   

- dysk SSD min. 256 GB 

- karta dźwiękowa zintegrowana  

2 
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- bluetooth, wifi 

- wymagane złącza 2xUSB-C 

- bateria min 48Wh 

- system operacyjny iOS 

11 Skaner 3D ze  

stołem obrotowym 

i statywem  

 

stół obrotowy  

-statyw  

-wymiar pojedynczego skanu wynosi nie mniej niż 370 x 530 mm 

-kompatybilny z drukarką  

1 

12 Statyw do aparatu 

i kamery  

 

-maksymalne obciążenie 500 g  

-regulacja wysokości: 36,5- 106,5  

- Gwarancja 2 lata  

- Pasmo 6,4 mm  

- Manualna regulacja wysokości kolumny  

-kompatybilny z aparatem  

-gwarancja producenta co najmniej 24 miesiące  

2 

13 Zestaw oświetleniowy  

 

-światło stałe  

-mocowanie żarówki: E27  

-moc żarówki min.65W  

-temperatura barwowa: 5500K  

-ruchoma głowica  

-wysokość robocza w zakresie 20- 230 cm  

-wymiary czaszy: min. 40x40 cm  

1 

14 Mikrofon kierunkowy  

 

-urządzenie pojemnościowe  

-tłumienie szumów  

-wyjścia TRS i TRRS  

-kompatybilność z urządzeniami cyfrowymi oraz mobilnymi  

2 

15 Mikroport  

 

-kompatybilność z urządzeniami cyfrowymi oraz mobilnymi  

-wyjścia TRS i TRRS  

-praca w paśmie 2,4 GHz  

-redukcja szumów i zakłóceń  

6 

16 Gimbal do aparatu 

fotograficznego 

i kamery  

 

- wyrównanie mikrodrgań  

-płyta montażowa kompatybilna ze sprzętem popularnych marek  

-stabilizacja obrazu  

- kabel zasilający USB-C  

-pasek montażowy  

-kabel MCC: USBC, Micro-USB, Mini- USB  

-maksymalny udźwig 3 kg  

- Maksymalna prędkość kątowa przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, 

Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s  

-Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz  

- Moc nadajnika: < 8 dBm  

- Temperatura pracy: -20° do 45° C  

- Akumulator: model: RB2-3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, 

pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh,  

- Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C  

- Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 

lub wyższy  

2 

 

17 Kamera przenośna 

cyfrowa wraz 

Kamera przenośna cyfrowa. -  Jakość zapisu min. Full HD, Stabilizator 

obrazu - optyczny lub cyfrowy. Etui ochronne kamery zabezpieczające 

przed upadkiem. Możliwość obróbki materiałów wideo na kamerze na 

21 
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z akcesoriami  

 

załączonym bezpłatnie oprogramowaniem audio-video, z dołączonym 

bezpłatnym program edukacyjnym obejmujący bezpłatne szkolenia i 

scenariusze lekcji dotyczące wykorzystania materiałów wideo, 

dźwiękowych czy zdjęć np. w przedmiotach humanistycznych, dołączone 

bezpłatne oprogramowanie mikser dźwięku. Parametry minimalne: 

Nagrywanie wideo HD 1080p z częstością 25 kl./s i 30 kl./s, Nagrywanie 

wideo HD 720p z częstością 30 kl./s, 3-krotny zoom podczas nagrywania 

wideo, Wideo w zwolnionym tempie w jakości 720p z częstością 120 kl./s, 

Wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu, Filmowa stabilizacja obrazu 

wideo (1080p i 720p), Wideo z ciągłym autofokusem, Powiększanie obrazu 

podczas odtwarzania, Rejestrowane formaty wideo: HEVC i H.264, Dwa 

mikrofony do rozmów oraz rejestrowania dźwięku i materiałów wideo, 

łączność bezprzewodowa Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dwa zakresy 

jednocześnie (2,4 GHz i 5 GHz), wbudowana pamięć wewnętrzna min. 

64GB 

Dostawa i montaż, uruchomienie i szkolenie:  

Wykonawca zapewni nieodpłatnie: dostawę urządzeń we wskazane miejsce 

(szkoła), wdrożenie (kalibracja, ustawienia) i instalacje, szkolenie dla 

opiekuna pracowni kamer cyfrowych oraz roczne wsparcie techniczne i 

szkolenie dla kadry pedagogicznej z obsługi i możliwości kamer cyfrowych 

(min. 30 godzin). 

18 Odtwarzacz 

multimedialny  

 Bezprzewodowy odbiornik obrazu - online współpracujący 

z zaproponowanymi kamerami, który daje możliwość podłączenia do 

Konsola/mikser dźwięku, jakość przesyłanego obrazu min.: 30 klatek/s, 

Parametry minimalne: 1080p, złącze HDMI, Interfejs Wi-Fi 802.11ac 

z technologią MIMO 

2 

19 Repozytorium nagrań  

 

Repozytorium nagrań - bezprzewodowe współpracujące z zaproponowaną 

kamerą cyfrową, który daje możliwość podłączenia do Konsola/mikser 

dźwięku, jakość przesyłanego obrazu min.: 30 klatek/s, repozytorium daje 

możliwość odtwarzania nagranych materiałów video oraz daje możliwość 

edycji materiału filmowego, jego przetwarzania, zmiany formatu, 

dodawania napisów oraz zdjęć. Parametry minimalne: 1080p, złącze 

HDMI, Interfejs Wi-Fi 802.11ax, możliwość synchronizacji nagranych 

materiałów wideo z chmurą, wielkość pamięci min. 1256GB, 

1 

20 Wózek na kamerę 

z akcesoriami  

 

-Ładowanie usb ,  

-Waga (kg) 45 kg  

-Wymiary (wysokość) 1050  

-Wymiary (szerokość) 730  

-Wymiary (głębokość) 440  

-Maksymalny wymiar przechowywanego sprzętu [mm] 10x205x295 

mm,~12,2’’  

-Rodzaj podstawy: na kółkach  

2 

21 Zestaw 

do mocowania teł  

 

- materiał wykonania: aluminium  

- minimalny udźwig 2 kg  

- wymiary minimalne 80x230  

-długość po złożeniu- 60-90 cm  

- waga: max 3 kg  

1 

22 Tło fotograficzne 

białe  

 

- jednolity kolor  

- materiał: plastik lub karton  

- wymiary: min. 1,20 x 10 m  

- kompatybilny z zestawem do mocowania teł  

1 
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23 Green screen  

 

- materiał- poliester  

-waga max 10 kg  

- składany  

- wymiary minimalne po rozłożeniu: 3 x 6  

- mobilny  

2 

24 Listwa 

antyprzepięciowa  

 

- 4 gniazda  

-długość przewodu co najmniej 3 m  

- częstotliwość 50 hz  

-Maksymalny czas reakcji 25 ns  

-napięcie znamionowe 240 V AC  

- gniazdo wyjściowe typu Euro  

- uziemienie  

- wyłącznik  

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  

15 

25 Blendy  

 

- kilka rodzajów absorbujących różne rodzaje oświetlenia  

-powierzchnia co najmniej 20 x 20  

- uchwyt  

- pokrowiec ochraniający blendy  

2 

26 StreamLive HD All-

in one  

 

Wejścia wideo  

Interfejsy 1 x 4K HDMI Typ-A żeńskie  

(do 4K@60, brak obsługi HDCP)  

2 x HDMI Typ-A żeńskie  

(do 1080p@60, switcher, brak obsługi HDCP)  

Wyjścia wideo  

Interfejsy 1 x żeńskie 4K Loop-Thru HDMI Typ-A  

(do 4K @ 60, brak obsługi HDCP)  

1 x PGM HDMI Typ-A żeńskie  

(do 1080p @ 60, brak obsługi HDCP)  

Próbkowanie wideo 4:2:2 8-bit  

Przestrzeń barw 4:2:2 YUV  

Rozdzielczość wideo // Rozdzielczość wejściowa //  

HDMI1  

VGA: 640x480, 480p: 720x480, SVGA: 800x600, XGA: 1024x768, 720p: 

1280x720, SXGA: 1280x1024, WXGA+:1440x900, UXGA: 1600x1200 

(RB), WUXGA+:1680x1050, 1080p: 1920x1080, 4K UHD: 3840x2160, 

4K DCI : 4096x2160  

HDMI2  

VGA: 640x480, 480p: 720x480, SVGA: 800x600, XGA: 1024x768, 720p: 

1280x720, SXGA: 1280x1024, 1360x768, WXGA+: 1440x900, UXGA: 

1600x1200(RB), 1080p: 1920x1080  

HDMI Loop-Through  

VGA: 640x480, 480p: 720x480, SVGA: 800x600, XGA: 1024x768, 720p: 

1280x720, SXGA: 1280x1024, WXGA+:1440x900, UXGA: 1600x1200 

(RB), WUXGA+:1680x1050, 1080p: 1920x1080, 4K UHD: 3840x2160, 

4K DCI : 4096x2160  

Wejścia audio  

Interfejsy Wejścia przechwycone przez HDMI (stereo)  

1 x wejście mikrofonowe, gniazdo 6,5 mm (dual mono)  

1 x wejście liniowe, gniazdo RCA, poziom sygnału: -10 dBV  

Wyjścia audio  

Interfejsy Wyjścia HDMI (stereo)  

1x wyjście liniowe, jack 3,5 mm (stereo)  

Protokół sieciowy Multi-Publish to Streaming Server / CDN 

1 
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(RTMP/RTMPS)  

Kodowanie wideo  

Format: H.264  

Szybkość transmisji: 512 Kb / s ~ 10 Mb / s  

Format koloru: YUV420  

Rozdzielczość: 1080p30, 720p30, 480p30  

Kodowanie audio  

Format: AAC  

Sampling Rate: 48kHz  

Bit rate: 128kbps  

Połączenie 1x USB 3.1 Gen1 Typ-A żeńskie (niebieskie)  

1x USB2.0 Typ-A (białe)  

1x GbE LAN port  

27 Aparat fotograficzny Bezlusterkowiec. Rozdzielczość matrycy min. 32 MP APS-C CMOS, 

możliwość nagrywania filmów w 4K. Wbudowana lampa błyskowa. Ekran 

o przekątnej min. 3’’,odchylany i obrotowy, TFT, dotykowy. Tryb zdjęć 

seryjnych z prędkością min. 30 kl./s, tryb slow motion Full HD min. 120 

kl./s. Interfejs: USB, Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu. 

Waga body max. do 410g. Obiektyw od 15mm do min. 45 mm, min. od 

F3.5-6.3 . Format zapisu danych: JPEG, RAW, MP4. W zestawie: karta SD 

min. 128 GB, torba do aparatu 

1 

28 Roboty edukacyjne  - 

wraz z akcesoriami 

Robot edukacyjny – 12 zestawów 

elementy zestawu: robot, zestaw dwustronnych kart min 46 szt. do 

kodowania offline, nakładka na robota w standardzie klocków do 

konstruowania robotów mobilnych + 2 nakładki boczne, min. 5 nakładek 

z charakterami, uchwyt na sensory i ołówek, min. dwa elementy 

spychacza. Port USB do ładowania wraz z dedykowanym kablem. Tryby 

językowe robota: polski, angielski. Funkcje robota: wykonywanie działań 

matematycznych, programowanie, sterowanie robotem za pomocą gestów, 

funkcja pętli, zmiana koloru światła, kodowanie muzyczne- w tym 

możliwość zmiany słyszanego instrumentu podczas wydobywania 

dźwięków poszczególnych nut, śledzenie linii, programowanie robota tak, 

by w połączeniu z narzędziem pisarskim kreślił określone kształty, np. 

koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt. Możliwość programowania robota przy 

pomocy dedykowanej aplikacji na urządzeniu mobilnym- np. tablecie. 

Możliwość ustawienia długości kroku robota oraz jego poziomu głośności.  

Obsługa przez urządzenia z ios. 

Dwustronna mata do kodowania 100x100 cm – 6 szt. 

Zestaw krążków do maty do kodowania+ organizer – 6  zestawów. 

Zestaw książek i scenariuszy – 2  zestawy. 

Wykonawca zapewni nieodpłatnie: dostawę urządzeń we wskazane miejsce 

(szkoła), wdrożenie (kalibracja, ustawienia) i instalacje, szkolenie dla kadry 

pedagogicznej z obsługi i możliwości robotów edukacyjnego (min. 2 dni x 

5 godzin ). 

1 

29 Tablet do 

programowania 

robotów 

edukacyjnych 

Akcesorium do robota edukacyjnego (tablet - element zestawu, bez którego 

niemożliwe lub utrudnione było by wykorzystanie pełnych możliwości 

robota)   

Parametry minimalne: wielkość ekranu min. 10 cal-i o rozdzielczości min. 

2100x1620, łączność bezprzewodowa Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dwa 

zakresy jednocześnie (2,4 GHz i 5 GHz), wbudowana pamięć wewnętrzna 

min. 64GB,   

Etui ochronne zabezpieczające przed upadkiem z regulowanym i 

odpinanym stojakiem, wzmocnione narożniki zapewniające ochronę w 

6 
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razie upadku. W zestawie z oprogramowaniem dedykowanym do 

zaproponowanego robota. 

 

3.3. Urządzenia, sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, 

wymaganych i potrzebnych zamawiającemu „parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że 

dopuszczalne jest dostarczenie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na 

wymaganym poziomie lub wyższym od opisanych.  

3.4. Urządzenia, sprzęt i wyposażenie winne być fabrycznie nowe i kompletne (z pełnym 

okablowaniem) oraz oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była 

identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz winne pochodzić z autoryzowanej sieci 

sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęte 

gwarancją producenta. Urządzenia komputerowe i oprogramowanie winny być wolne od wad 

oraz od obciążeń prawami osób trzecich oraz pochodzić z legalnych źródeł.  

3.5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do budynku Szkoły Podstawowej im. Mariusza 

Zaruskiego w Pucku, ul. Przebendowskiego 27. 

3.6. Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Pucku, 

ul. Przebendowskiego 27. 

 

4. Część nr 2 – dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 

  

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

39162100-6 Pomoce dydaktyczne  

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny  

 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów 

edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych dla Szkoły Podstawowej 

im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.  

4.2 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia oraz materiałów 

edukacyjnych do specjalistycznych pracowni szkolnych o parametrach nie gorszych niż 

wskazane poniżej:  

L. p. 
Elementy przedmiotu 

zamówienia 
Opis elementów przedmiotu zamówienia ilość 

1 Mikroskop  

 

metalowy korpus  

podwójna regulacja ostrości  

płynna regulacja jasności  

oświetlenie diodowe LED  

zasilanie sieciowe 230V  

obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x  

okular szerokopolowy WF10x  

zakres powiększeń: od 40x do 400x  

dodatkowe wyposażenie m.in. preparaty, płytki, akcesoria do czyszczenia 

optyki  

15 

2 Lupa  powiększenie 1,75  

średnica szkła 75 mm  

30 

3 Pudełko z lupą powiększenie 1,75  

średnica szkła 75 mm  

30 

4 Wizualizer    przetwornik: 1/ 2,7 CMOS  1 
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Ilość pikseli (efektywna): 2 Mpix  

Rozdzielczość (efektywna): Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix  

Częstotliwość odświeżania: 30 FPS  

Zoom cyfrowy: 8 x  

regulacja wysokości  

5 Mikroskop  

 

kompatybilny z wizualizerem  

metalowy korpus  

podwójna regulacja ostrości  

płynna regulacja jasności  

oświetlenie diodowe LED  

zasilanie sieciowe 230V  

obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x  

okular szerokopolowy WF10x  

zakres powiększeń: od 40x do 400x  

dodatkowe wyposażenie m.in. preparaty, płytki, akcesoria do czyszczenia 

optyki  

1 

6 Taboret z siedziskiem  

 

siedzisko ze sklejki  

rozmiar 6 

metalowe nogi 

10 

7 Krzesła uczniowskie kolor siedziska i oparcia – brzoza 

kolor nóg i stelaża – szary 

sklejka pokryta laminatem HPL 

nogi metalowe 

rozmiar 6 

15 

8 Krzesła uczniowskie kolor siedziska i oparcia – brzoza 

kolor nóg i stelaża – szary 

sklejka pokryta laminatem HPL 

nogi metalowe 

rozmiar 7 

15 

9 Krzesła uczniowskie kolor siedziska i oparcia – brzoza 

kolor nóg i stelaża – szary 

sklejka pokryta laminatem HPL 

nogi metalowe 

rozmiar 5 

10 

10 Krzesło uczniowskie Tworzywo sztuczne z metalowym stelarzem 

stelarz wykonany ze stali o średnicy 22 mm 

na wzrost użytkownika 133 cm – 159 cm 

nogi zakończone antypoślizgowymi zatyczkami z tworzywa sztucznego 

24 
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11 Ławka trzyosobowa 

ASO z blatem z HPL 

Zaokrąglone narożniki 

kolor bukowy 

grubość 18 mm 

pokryte HPL 

rozmiar 6 

regulacja wysokości 

10 

12 Ławka trzyosobowa 

ASO z blatem z HPL 

Zaokrąglone narożniki 

kolor bukowy 

grubość 18 mm 

pokryte HPL 

rozmiar 7 

regulacja wysokości 

10 

13 Stół sześciokątny W kolorze buk 

123x140 cm 

sześć nóg metalowych z regulacją wysokości, rozmiar od 3-6 

4 

14 Szafa na narzędzia Wysokość 90x40x185 

wymiar drzwi 84x42 

dwa zamki 

dwie półki 

2 

15 Wózek 3-półkowy maksymalne obciążenie 140 kg  

3 półki  

aluminium/ stal nierdzewna  

kółka  

blokada kółek  

2 

16 Zestaw narzędzi dla 

ucznia  

skrzynka  

wyposażenie w co najmniej 15 elementowy zestaw narzędzi (śrubokręty, 

kątomierz, młotek, wiertła, dłuta, młotki)  

4 

17 Stół warsztatowy  regulowana wysokość  

nośność do 300 kg  

wymiary co najmniej 100 x 75  

blat ze sklejki  

nogi stalowe  

8 

18 Zestaw bhp  Zestaw artykułów bhp z uwzględnieniem okularów ochronnych, rękawic 

roboczych, fartuchów  

25 

19 Apteczka  szkolna 

w plecaku  

skład zgodny z normą DIN  

przenośna  

6 

20 Apteczka 

przemysłowa  

skład zgodny z normą DIN  

mocowanie do ściany  

4 

21 Instrukcje  bhp  programy i filmy instruktażowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy  

1 

22 Tablica szkolna  tryptyk  

biała  

suchościeralna  

powierzchnia lakierowana  

5 

23 Tablica 

suchościeralna 

mobilna 

dwustronna,  

magnetyczna o wymiarach 120 cm/90 cm,  

na kółkach 

2 
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24 Podłoga interaktywna 

smartfloor 

1x Smartfloor z projektorem 

1 x uchwyt ścienny 

1 x pilot do projektora 

1 x pilot do Smartfloor 

3 x pisak interaktywny krótki 

1 x pisak interaktywny długi 

1 x worek na akcesoria 

1 x instrukcja obsługi 

4 x pakiety aplikacji na start 

1 

25 Pracownia robótek 

ręcznych - zestaw 

Skład zestawu: 

• Nadstawka Grande na nici – klon – 1 szt. 

• Regał Grande L na pojemniki - 2 kolumny – klon – 1 szt. 

• Pojemnik płytki jasnoszary – 14 szt. 

• Pojemnik głęboki jasnoszary –  14 szt.. 

• Wkład do pojemnika z 6 komorami –   3 szt. 

• Wkład do pojemnika z 8 komorami –  1 szt. 

• Wkład do pojemnika z 4 komorami –  1 szt. 

•  Zestaw nici Talia - białych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ecru, 5 szt. –  1 szt. 

•  Zestaw nici Talia - jasnobeżowych, 5 szt., 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - jasnobeżowoszarych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - jasnobłękitnych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - jasnoniebieskich, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - jasnożółtych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - cytrynowych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ciemnożółtych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - jasnozielonych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - jasnomiętowych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - limonkowych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - żółtozielonych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - perłowy róż, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - łososiowych, 5 szt. –  1 szt. 

• Zestaw nici Talia - bladoróżowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - różowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - różowofioletowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ciemnobeżowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ciemnopomarańczowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ciemnoczerwonych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ciemnofioletowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - śliwkowobordowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - bordowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ciemnoniebieskich, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - granatowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ciemnogranatowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - zielonych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ciemnozielonych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - ciemnozgniłozielonych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - brązowobeżowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - złotych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - miedzianych, 5 szt. – 1 szt.. 

• Zestaw nici Talia - rudych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - brązowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - czekoladowych, 5 szt. – 1 szt. 

2 
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• Zestaw nici Talia - jasnoszarych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - szarych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - antracytowych, 5 szt. – 1 szt. 

• Zestaw nici Talia - czarnych, 5 szt. – 1 szt. 

• Kordonek biały, 10 szt. – 1 szt. 

• Kordonek żółty, 10 szt– 1 szt.. 

• Kordonek pomarańczowy, 10 szt. – 1 szt. 

• Kordonek czerwony, 10 szt. – 1 szt. 

• Kordonek jasnoróżowy, 10 szt. – 1 szt. 

• Kordonek jasnoniebieski, 10 szt. – 1 szt.  

• Kordonek granatowy, 10 szt. – 1 szt. 

• Kordonek limonkowy, 10 szt. – 1 szt. 

• Kordonek ciemnozielony, 10 szt. – 1 szt. 

• Kordonek brązowy, 10 szt. – 1 szt. 

• Kordonek jasnoszary, 10 szt. – 1 szt. 

• Kordonek czarny, 10 szt. – 1 szt. 

• Mulina biała, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina żółta , 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina pomarańczowa, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina czerwona, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina jasnoróżowa, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina jasnoniebieska, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina granatowa, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina limonka, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina ciemnozielona, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina brązowa, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina jasnoszara, 12 szt. – 1 szt. 

• Mulina czarna, 12 szt. – 1 szt. 

• Igła cerówka, 30 szt. 

• Nożyczki uniwersalne, 30 szt. 

• Zestaw igieł, 30 szt. 

• Szpilki perłowe główki, zestaw, 30 szt. 

• Szpilki, zestaw, 30 szt. 

• Szydełka, 30 szt. 

• Druty dziewiarskie proste, grubość 3,5, 30 szt. 

• Druty dziewiarskie proste, grubość 4,5, 30 szt. 

• naparstek metalowy, 30 szt. 

• Obcinaczka do nici, 30 szt. 

• Miarka krawiecka, 30 szt. 

• Włóczka, mix 14 kol., 2 szt. 

• Kanwy, zestaw 100 szt. - różne wzory, 1 szt. 

• Igły do haftu, 30 szt  

26 
Maszyna do szycia 

Funkcje: 

• Możliwość szycia podwójną igłą 

• Możliwość szycia wstecz 

• Wbudowany nożyk do obcinania nici na obudowie maszyny 

• Wbudowany nawlekacz igły 

• Regulacja naprężenia nici górnej 

• Wbudowany szpulownik 

• Chwytacz rotacyjny 

• Wolne ramię, ułatwiające szycie na okrągło nogawek i rękawów 

• Transport 4-stopniowy 

• Wyłączany transport 

• Zatrzaskowe mocowanie stopek 

2 
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Wyposażenie maszyny: 

• Szpulki (4 szt.) 

• Blokada szpulki (mała i duża) 

• Filcowa podkładka pod szpulkę 

• Rozpruwacz 

• Śrubokręt 

• Instrukcja obsługi w języku polskim  

27 Maszyna do szycia Funkcje: 

• Możliwość szycia podwójną igłą 

• Możliwość szycia wstecz 

• Wbudowany nożyk do obcinania nici na obudowie maszyny 

• Wbudowany nawlekacz igły 

• Regulacja naprężenia nici górnej 

• Wbudowany szpulownik 

• Chwytacz rotacyjny 

• Wolne ramię, ułatwiające szycie nogawek i rękawów 

• Transport 4-stopniowy 

• Wyłączany transport 

• Zatrzaskowe mocowanie stopek 

Wyposażenie maszyny: 

• Rozpruwacz 

• Wkrętak płaski 

• Szpulki (4 szt.) 

• Zestaw igieł 

• Blokada szpulki (duża i mała) 

• Rozrusznik narożny z przewodem 

• Instrukcja w języku polskim  

4 

28 Żelazko  Funkcje: 

• system ANTI-DRIP - zapobiega kapaniu podczas prasowania w niskich 

temperaturach 

• funkcja SELF CLEAN - samooczyszczanie z osadu 

• system antywapienny ANTI-CALC 

• uderzenie pary 180 g/min. 

• ciągły wyrzut pary 0-50 g/min. 

• lampka kontrolna temperatury 

• lampka podłączenia do sieci 

• spryskiwacz 

• funkcja VERTICAL IRONING - prasowanie w pionie 

• zbiornik na wodę o pojemności 400 ml 

• obrotowy przewód sieciowy o długości 2,5 m 

• regulacja mocy pary, regulacja temperatury 

Parametry: 

• zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz 

• moc: 2400-2800 W  

2 

29 Deska do prasowania Z dwustopniową regulacją wysokości. Nogi wykonane z rur stalowych z 

nakładkami antypoślizgowymi. Bawełniane obicie z wypełnieniem z 

gąbki  

2 

30 Krosno  Drewniana rama - wym. 40 x 30 cm  10 

31 Krosno Drewniana rama -  wym. 22 x 17 cm  25 

32 Robot wielofunkcyjny Robot kuchenny z 8-stopniową regulacją prędkości i 6 funkcjami: 

mielenia, miksowania, ubijania, szatkowania, ugniatania i 

2 
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rozdrabniania.  

Moc: 1000 W 

Napięcie: 220-240 V 

Poj. misy: 4,5 l 

Dł. przewodu: min. 1,2 cm  

33 Blender 

z pojemnikiem 

Specyfikacja techniczna: 

Moc: 800 W 

Dł. kabla przewodu zasilającego: 1,25 m 

Pojemnik: 800 l 

2 

34 Mikser Mikser z 5-stopniową regulacją prędkości i funkcją turbo. 

 moc 250 W  

dł. przewodu 1,1 m  

2 

35 Opiekacz Moc: 750 W 

Dł. przewodu zasilającego: 0,9 m 

Pojemność: 2 kanapki 

Wym. 24 x 23 x 9 cm 

4 

36 Zestaw koszy do 

segregacji śmieci 

pojemność min. 50l. 2 

37 Kuchenka elektryczna 

z piekarnikiem 

elektrycznym 

wolnostojąca 

płyta indukcyjna, 

wymiary 50x60x85 

moc 10,2 kW 

grzałka górna 900 W 

grzałka dolna 1100 W 

grzałka pierścieniowa termoobiegu 

1 

38 Stół roboczy 

kuchenny z gniazdem 

zasilającym 

Stół wyposażony w potrójne gniazdo z zestawem do mocowania pod 

blatem. W blacie znajduje się przelotka do wygodnej organizacji kabli. 

wym. blatu 90 x 90 cm •  

wym. stelaża 80 x 80 cm  

6 

39 Zestaw garnków 

z patelnią 

Zestaw 3 garnków o różnych wielkościach, z miarką w środku. Garnki 

mają wyprofilowane krawędzie i wyposażone są w pasujące pokrywki z 

otworami ułatwiającymi odcedzanie. Zestaw zawiera patelnię z 

nieprzywierająca powłoką. Garnki i patelnia są przystosowane do 

każdego rodzaju kuchni, w tym płyt indukcyjnych i piekarników. 

Wszystkie elementy zestawu są wykonane ze stali nierdzewnej. Można 

myć w zmywarce.  

śr. garnków i patelni 16 cm, 20 cm, 24 cm, 24 cm  

poj. 1,9 l, 3,6 l, 6,1 l  

8 

40 Miska, 26 cm Metalowa miska o poj. 3,5 l.  8 

41 Miska, 18 cm Metalowa miska o poj. 1,7 l.  8 

42 Deska do krojenia Wykonana z tworzywa sztucznego.  8 

43 Stolnica Stolnica w kształcie trapezu z kołnierzem na krótszych bokach. Ma małą 

krawędź dolną uniemożliwiająca poruszanie stolnicy podczas ugniatania 

ciasta. • wym. 70 x 52 cm  

8 

44 Wałek Wykonany z drewna, dł. 39 cm, średnica  6 cm 8 

45 Ubijaczka Metalowa ubijaczka, dł. 26 cm. 8 
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46 Łyżka cedzakowa Metalowa, dł. 32,5 cm 8 

47 Chochla Metalowa, dł. 32,5 cm 4 

48 Nóż uniwersalny Dł. 15 cm 10 

49 Łopatka Tworzywo sztuczne, dł. 32 cm 8 

50 Szpatułka Dł. 24,5 cm, temp. Max 100 stopni  

51 Lodówka Lodówka z automatyczną funkcją odszraniania. Wyposażona 

w oświetlenie LED, półki ze szkła hartowanego, podstawkę na 

jajka, 3 szuflady w zamrażarce i tackę na lód. Dodatkowe funkcje: 

cicha praca, alarm podwyższonej temperatury i alarm 

niedomkniętych drzwi. 

wym. 54,5 x 59 x 180 cm 

Klasa energetyczna: min. A+ 

1 

52 Zestaw mebli 

kuchennych 

Szafka kuchenna z 3 szufladami 82cm x 60 cm x 82,2 cm z 

cokołem o wys. 10 cm – płyta laminowana, grubość 18 mm w 

tonacji klonu. Szuflady kasetowe wyposażone w metalowe 

prowadnice z mechanizmem samodomykającym – 1 sztuka 

Szafka kuchenna pod zlewozmywak 82cm x 60 cm x 82,2 cm z 

cokołem o wys. 10 cm. Zlew, bateria, syfon w komplecie – 1 

sztuka. 

Szafka kuchenna wykonana z płyty laminowanej, grubość 18 mm 

w tonacji klonu 82cm x 60 cm x 82,2 cm z cokołem o wys. 10 cm 

– 2 sztuki. 

Blat kuchenny na zestaw szafek z wycięciem na zlew laminowany 

HPL o gr. 38 mm, szer. 60,5 cm. 

2 

53 Szafka kuchenna 

stojąca ze 

zlewozmywakiem 

Szafka pod zlew kuchenny – wymiary 82 cm x 60 cm x 82 cm z 

cokołem wys. 10 cm z nóżkami umożliwiającymi 

wypoziomowanie szafki,   

wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, kolor buk  

w zestawie ze zlewem kuchennym jednokomorowym z ociekaczem 

i baterią kuchenną 

1 

54 Szafka kuchenna 

wisząca 

Szafka – wymiary 82 cm x 60 cm x 82 cm  

wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, kolor buk  

z półką 

1 

55 

Kuchenka 

elektryczna/płyta 

elektryczna 

 

Wolnostojąca. 

Liczba pól grzewczych 1 

Wymiary 28 cm x 33 cm 

Płyta indukcyjna 

Powierzchnia do gotowania: matowe czarne szkło krystaliczne 

Parametry minimalne: 

• Zakres regulacji mocy: 200-1800 W 

• Zasilanie: 220-240 V ~ 50 Hz 

• Moc 1800 W 

• Dotykowy panel funkcyjny z wyświetlaczem LCD 

• Blokada przycisków 

• Timer: 0-180 min  

6 
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Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.  

Załącznik nr 8 do SWZ 
 

                                                   Zamawiający: Gmina Miasta Puck   84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13  

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

My, niżej podpisani  

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

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

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy):  

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

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

zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy 11 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598) oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca, 

który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:  

„III Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku w sprzęt i 

pomoce dydaktyczne w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z podziałem na 

dwie części: 

Część 1: Dostawa specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych 

oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki. 

Część 2: Dostawa sprzętu i wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych do 

specjalistycznych pracowni szkolnych.” 

 
I. nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z żadnym z Wykonawców, 

którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu * 

albo: 

II. przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 ro ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z następującym/i Wykonawcą/ami, 

którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu:   

1 .……………………………………………………………..............................(nazwa/firma i adres 

Wykonawcy)  

2. ……………………………………………………………………………… (nazwa/firma i adres 

Wykonawcy) 

Jednocześnie przedkładamy dokumenty potwierdzające, że powiązania reprezentowanego przez nas 

Wykonawcy z ww. podmiotami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia.*  

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

                                                                                                                     

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

  …………………………………… 

              miejscowość i data                                                                                     podpis 
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Nr postępowania: RGKiM.271.2.2022.WJa.  

Załącznik nr 9 do SWZ 
 

                                                   Zamawiający: Gmina Miasta Puck   84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13  

 

 

Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej ( do pobrania w zakładce „Instrukcje dla 

Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje  
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