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SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH 

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY  
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

 

Zamówienie pn.: „Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli 

i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna 

biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych  

i stacjonarnych do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

Częśc nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do 

Biblioteki Publicznej  Miasta i Gminy w Staszowie 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego  
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1. Nazwa(firma) oraz adres Zamawiającego: 
Zamawiający - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie 
Adres: 
28-200 Staszów, ul. Rynek 1, 
www.bp.bip.staszow.pl 

Kontakt: 
tel. (15) 864-30-57 
e-mail: bip@biblioteka-staszow.pl 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej RODO, 

Zamawiający informuje, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w 

Staszowie, reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie  

(ul. Rynek 1, 28-200 Staszów, telefon kontaktowy: 15 864 30 57); 

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl; 

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

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli i 

wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu komputerowego i 

multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w 

ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”. Część nr 1: Dostawa i montaż 

metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Staszowie. Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie. Częśc nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do 

Biblioteki Publicznej  Miasta i Gminy w Staszowie. Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Staszowie. 

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

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 

lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;   

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

8) Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− 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: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− 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.  
*

 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 

nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**
 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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Do obowiązków Wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego należą m.in. 

obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 

RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca 

bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).  

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 

RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio 

pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO. 

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie 

uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w 

przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie w formularzu 

oferty, stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ.  

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej Pzp. 
Przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. 
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
Uwaga: 
Ilekroć w zapisach SIWZ w tym projektu umowy, zgodnie z zapisami ustawy Pzp, jest mowa o: 
1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o 

informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1830 oraz z 2018 poz. 650); 
2) cyklu życia – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, 

produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, 

szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie; 
3) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: 

a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub 

naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która 

najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała 
albo 
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt; 

4) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy 

sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować 

dodatkowo rozmieszczenie lub instalację; 
5) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także 

realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

zamawiającego; 
6) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub 

inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 
7) umowie o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 

dalszymi podwykonawcami; 
8) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub 

dostawy; 
9)  zamówieniu publicznym - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a 

wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane; 
10) oznakowaniu – należy przez to rozumieć zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, 

że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi; 
11) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 

poz.650) lub faks. 
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3. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli  

i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu komputerowego  

i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w 

ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.” 

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy w Staszowie 

Częśc nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie. 

CPV - 39131100-0 Regały archiwalne 

30200000 -1 Urządzenia komputerowe 

39155100-4 Wyposażenie bibliotek 

39100000-3 Meble 

39155000-3 Meble biblioteczne 

39132400-0 Systemy kołowe 

2. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa i montaż: metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, 

mebli i wyposażenia na wymiar, mebli w standardzie, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej w ramach zadania „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-

2020” wraz z wszelkimi kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu przedmiotu umowy, 

ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar 

oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu 

zamówienia, realizowane w czterech częściach, obejmujących:  

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie. 

Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa oraz montaż metalowych regałów 

jezdnych/przesuwnych i stacjonarnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m. in.: dostarczenia, 

załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia oraz montażu, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia dla Części Nr 1, oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  
Regały, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 

świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie. 

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar wraz z 

wszelkimi kosztami, w tym m. in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia oraz 

montażu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Części Nr 2, oraz inne konieczne prace 

gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Meble i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad muszą posiadać odpowiednie atesty, 

certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem. 

Część nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie. 

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie wraz z 

wszelkimi kosztami, w tym m. in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia oraz 

montażu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Części Nr 3, oraz inne konieczne prace 

gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  
Meble i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad muszą posiadać odpowiednie atesty, 

certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem. 

Część nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie. 

Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i 

multimedialnego oraz oprogramowania wraz z wszelkimi kosztami, w tym m. in.: dostarczenia, 

załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia oraz montażu, zgodnie z opisem przedmiotu 
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zamówienia dla Części Nr 4, oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  
Sprzęt komputerowy i multimedialny, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, musi posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem, 

zgodnie z dokumentami (w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik Nr 7 

SIWZ) dotyczącymi danej części. 

Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 7 SIWZ, wraz z załączonymi 

dokumentami, tj.: koncepcją, rysunkami,zdjęciami pogladowymi odpowiednio dla poszczególnych 

części określa pełny zakres przedmiotowego zamówienia. 

Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określono również  

w projekcie umowy, odrębnym dla każdej części, stanowiącym załącznik Nr 6 SIWZ.  

Zadanie będzie współfinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa, Priorytet 2 „INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020”. 

3. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem na okres:  

- część nr 1 – minimum 24 miesięcy, 

- część nr 2 – minimum 24 miesiące, 

- część nr 3 – minimum 24 miesiące, 

- część nr 4 – odrębnie dla każdego przedmiotu dostawy wskazanego w formularzu cenowym, 

licząc od daty ich odbioru końcowego. 

Uwaga: 

Dla części nr 1, nr 2 i nr 3 okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe 

informacje dotyczące sposobu oceny ofert, zawarto w pkt 21 SIWZ. 

4. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 

Uwaga: Zaleca się zapoznanie z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem. 
5. W zakresie części nr 1 i zadania nr 2 Zamawiający określa, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymóg 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1040) w następujący sposób: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie: montażu 

przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 1040).  

2) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie 

opisanym w pkt. 1 będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1040). 

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 

w pkt. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania ww. wymogów, 

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 1. 

4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, zawierające informacje w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona i 

nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj 

umowy/ów o pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika/ów. Powyższe oświadczenie powinno 

także zawierać określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 
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2)  poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię/e umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującej/ych w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia/e 

umowy/ów winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona i nazwisko/a 

zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o 

pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika.  

3) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do 

ubezpieczeń. Kopia/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez 

pracodawcę do ubezpieczeń winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona i nazwisko/a 

zatrudnionego/ych pracownika/ów. 

Szczegółowy opis dotyczący zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę określono  

w projekcie umowy właściwym dla części nr 1 i dla części nr 2, stanowiącym załącznik Nr 6 do 

SIWZ. 

W zakresie części nr 3 i części nr 4 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 

ust.3a ustawy Pzp. 
6. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z 

innowacyjnością lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
7. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się 

do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.91.ust.2a ustawy Pzp, ponieważ 

nie stosuje ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert oraz kryterium o wadze przekraczającej 60%. 
8. Przedmiotowe zamówienie, uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 
4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących poszczególne części 

składające się na przedmiotowe zamówienie. 

2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie albo wybrane części. Zamawiający nie ogranicza liczby 

części, na które może zostać udzielone zamówienie temu samemu Wykonawcy w przypadku wyboru 

jego oferty. 

5. Informacja dotyczące zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. 
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 

obejmujące dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub 

instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, zgodnie z 

przedmiotem zamówienia podstawowego dotyczy poszczególnych części, stanowiącego nie więcej niż 

20 % wartości zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw w okresie 3 lat od dnia 

udzielenia zamówienia podstawowego. Całkowita wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych dostaw została uwzględniona przy obliczeniu wartości zamówienia odrębnie dla poszczególnej 

części. 

7. Informacja o ofercie wariantowej. 
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia. 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art.36a ustawy 

Pzp. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z 

rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy, zgodnie z art.36a ust. 2 ustawy Pzp. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie  

z art.36b ust.1 ustawy Pzp. 
4. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 

nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Zgodnie z art.36b ust.1a 

ustawy Pzp. 
1) Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, 

w trakcie realizacji zamówienia,  
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2) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych podwykonawców, którym  

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, 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. 
6. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a 

ust.1 ustawy Pzp dołączonym do oferty. (art.25a ust. 5 ustawy Pzp).  
7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji Zamawiający żąda, aby Wykonawca, przedstawił Zamawiającemu 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (art.36ba ust.1 ustawy Pzp). 
8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 
9. Zamawiający przewiduje działania, o których mowa w pkt 7 i 8 wobec dalszych podwykonawców. 
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
9. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
10. Termin wykonania zamówienia.  

Termin wykonania zamówienia:  

- część nr 1 – 30.09.2019r. 

- część nr 2 – 30.09.2019r. 

- część nr 3 – 30.09.2019r. 

- część nr 4 – 30.09.2019r. 

11. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu,  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie z art.22 ust. 1 

pkt 2) ustawy, dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.  

c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
dotyczy części nr 1:  

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na 

wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy 

obejmującej dostawę regałów przesuwnych i stacjonarnych, 
dotyczy części nr 2:  

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na 

wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy  

obejmującej wykonanie, dostawę oraz montaż mebli na wymiar w obiekcie użyteczności 

publicznej (np.:  szkoły, biblioteki, urzędy), 
dotyczy części nr 3:  

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na 

wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy 

obejmującej dostawę oraz montaż mebli, 
dotyczy części nr 4:  

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na 

wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy 

obejmującej dostawę sprzętu komputerowego. 

3. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania. 
3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp, tj.:  
„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia;  
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1600) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 

2018r. poz. 1263 i 1669), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  
14) wykonawcę, 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 13;  
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów;  
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia;  
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2018 r. poz. 703 i 1277); 
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 

o zamówienia publiczne;  
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 
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1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.” 
3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do 

którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie 

wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i poniżej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj.:  
„1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 

2018r. poz. 149,398,1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 

który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018r. 

poz. 398, 685,1544 i 1629). 
Uwaga:  
Zgodnie z art.24 ust 7 ustawy Pzp, wykluczenie wykonawcy następuje:  
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych 

przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 

lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 

chyba, że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  
2) w przypadkach, o których mowa:  

a) w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za 

przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d,  
b) w art.24 ust. 1 pkt 15,  
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała 

się ostateczna;  
3) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  
4) w przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie 

orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) w przypadku, o którym mowa w ar.24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne. 
3.3. Zgodnie z art.24 ust.8 ustawy Pzp, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 

ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
3.4. Zgodnie z art.24 ust. 9 ustawy Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art.24 ust. 8.  
3.5. Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 

ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  
3.6. Zgodnie z art. 24 ust.12 ustawy Pzp, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  
4. Zamawiający zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny 

ofert, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
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podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

Wykonawcy, polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zgodnie z art.22a ustawy 

Pzp. 
1. Wykonawca, zgodnie z art.22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
Zobowiązanie podmiotu Wykonawca składa wraz z ofertą. 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 w zakresie wskazanym  

w ogłoszeniu i w SIWZ. 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 

budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa  

w ust. 1.  
7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu udowodnienia 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, składa wraz z ofertą stosowne dokumenty w szczególności zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach  

w oświadczeniach, o których mowa w pkt.12.I. SIWZ. 
Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
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3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których 

mowa w pkt.12.I. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy oddzielnie  

z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust.1 i ust. 5 ustawy Pzp (art. 24 ust. 5 w zakresie określonym przez zamawiającego), spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oceniane jest łącznie. Składanie oświadczeń lub dokumentów 

wymaganych w postępowaniu następuje wg zasad określonych w pkt 12 SIWZ. 
6. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 

zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu cywilnego. 
12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu, w tym potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w niniejszym postępowaniu następujące dokumenty lub 

oświadczenia: 
I. Do upływu terminu składania ofert: 

1. Do oferty, sporządzonej na formularzu oferty, odrębnym dla każdej części (stanowiącym załącznik 

Nr 1 SIWZ) wraz z formularzem cenowym dla części nr 2, części nr 3 i części nr 4, każdy 

wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik Nr 2 SIWZ (dot. spełniania warunków udziału 

w postępowaniu), 
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik Nr 3 SIWZ (dot. braku podstaw wykluczenia). 
Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

odpowiednio nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,  

o których mowa w pkt 1. 

3. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Dokument ten winien określać w szczególności: 
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
Ww. dokument należy dołączyć do oferty. 

4. Jeżeli Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których 

mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
6. Dokumenty, potwierdzające upoważnienie do reprezentowania wykonawcy przez osobę/osoby 

podpisujące ofertę. 
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7. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 
II. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji  

z otwarcia ofert. 
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - (informacja z otwarcia ofert) przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 

SIWZ.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienie. 
Uwaga: 
- Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową 

rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 

jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  
- Ww. oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 

III. Na wezwanie zamawiającego, zgodnie z art.26 ust.2 ustawy Pzp. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia (art.25 ust1 ustawy Pzp). 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – (wykaz dostaw wg 

wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ), 
Uwaga: 
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 
1) o którym mowa w pkt 1a), dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, 

może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamawiający żąda następujących dokumentów: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione 

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
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5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Przepis pkt. 4 stosuje się. 
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której  
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 2 lit. a). 
9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 2 lit. a), 

dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który 

nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp. 
10. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
11. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, 

pkt 2 i pkt 3, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 

dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy 

Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 

uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 

aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
13. Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 

25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 

lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania.  
14. Zgodnie z art.26 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo 

złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  
13. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

1) Zgodnie z wyborem zamawiającego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 

(oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 650), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: bip@biblioteka-

staszow.pl 

Ofertę Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dokumenty w odpowiedzi na 

wezwanie, zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy Pzp, art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca 

składa w formie pisemnej.   
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2) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub skrzynki e-mailowej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3) Jeżeli wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu lub e-maila w dniu jego nadania Zamawiający ma 

prawo uznać, że dokument wysłany faksem lub e-mailem został doręczony w tym samym dniu, a 

podstawą jego doręczenia jest wydruk nadania faksu;  potwierdzenie przesłania e-maila. 

4) Zgodnie z art.38 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert, tj. do dnia 17.07.2019r. 

5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt. 4). 

7) Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający jednocześnie przekazuje wykonawcom, którym, 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie 

internetowej zamieszcza na tej stronie, tj. www.bp.bip.staszow.pl  

8) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców, o którym stanowi art.38 ust 

3 ustawy Pzp.  

9) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego podany w pkt. 1 SIWZ. 

10) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, tj.: 

www.bp.bip.staszow.pl chyba, że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. 

Przepis art.37 ust.5 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

11) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych, na stronie internetowej: www.bp.bip.staszow.pl oraz w siedzibie 

Zamawiającego. 

12) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 

składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza 

informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest 

udostępniana na tej stronie, tj.: www.bp.bip.staszow.pl Przepis ppkt 11 stosuje się odpowiednio. 
14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

- imię i nazwisko: Ewa Cygan 
stanowisko:  dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

e-mail: bip@biblioteka-staszow.pl 
15. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

16. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferta, 

zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

17. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wymogi formalne: 

a) oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia odrębnie dla każdej części i być 

sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w szczególności formularzem 

oferty właściwym dla danej części i formularzem cenowym (jeżeli dotyczy) stanowiącym załącznik 

Nr 1 SIWZ , 
b) do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty, wymagane na etapie 

składania ofert, wskazane w niniejszej SIWZ w tym pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), 

http://www.bp.bip.staszow.pl/
http://www.bp.bip.staszow.pl/
http://www.bp.bip.staszow.pl/
http://www.bp.bip.staszow.pl/
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c) zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych 

przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie 

formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ, 
d) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na daną część; wykonawca może złożyć ofertę na 

więcej niż jedną część,  
e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 
f) oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, na maszynie do 

pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem, 
g) dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, podpisanym odpowiednio przez wykonawcę, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego 

albo podwykonawcę. W przypadku, o którym mowa w pkt.12.III.10 SIWZ, Zamawiający będzie 

żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i 

pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 
Podczas badania i oceny ofert, zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym, 

h) formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej 

SIWZ, muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę upoważnioną, 
i) wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, 

czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez osobę/y podpisującą/e ofertę, 
j) upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty,  
k) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, pełnomocnictwo określające jego 

zakres, 
l) pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii, 
m) wymagane w postępowaniu dokumenty, składane w kopii, muszą być poświadczone „za zgodność 

z oryginałem” na każdej zapisanej stronie dokumentu odpowiednio przez wykonawcę, podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą, 
n) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać 

imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera 

imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku stempla),  

z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, 
o) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, 
p) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

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

konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być 

udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,  
q) W tym celu informacje zawarte w ofercie, które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być 

udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa” i dołączone do 

oferty, np. w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w 

ofercie) - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 
Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykłym zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla tych osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania  nimi podjął, przy zachowaniu 

należytej staranności działania w celu utrzymania ich poufności.  
Wykonawca zastrzegając tajemnice przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty 

pisemne uzasadnienie w którym winien wykazać, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych powyżej przepisów, tj.: że zastrzeżona 

informacja: 

 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest inną 

informacją posiadającą wartość gospodarczą, 

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  
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Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób 

umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania 

przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia. 
Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
r) wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być 

umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Nie spełnienie 

tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

2. Opakowanie oferty 
a) ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie),  

uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie. 
b) opakowanie oferty musi zostać oznaczone: 

- pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu  
oraz  
- opisem: „Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli  

i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu komputerowego  

i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w 

ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” Część Nr: …………, 

 lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji 

wpływającej do zamawiającego. 
Oferta nieopakowana i nieoznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta w sposób  

i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ. 
3. Zmiana i wycofanie oferty 

a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną 

ofertę; 
b) Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty Wykonawca powinien 

dostarczyć Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, określonego  

w niniejszej SIWZ; 
c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone  

w zamkniętej kopercie, oznaczonej: nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową 

wykonawcy i dodatkowo określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”;  
d) Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 

18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Rynek 1, pokój - biuro 

biblioteki. 
2. Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2019 r. o godz. 13

00
. 

Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie.  
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Rynek 1, pokój - biuro 

biblioteki, w dniu 22.07.2019 r. o godz. 13
15

. 
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że 

dzień w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 
5. W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których 

dotyczy wycofanie, nie zostaną otwarte, chyba, że będzie wymagała tego ich identyfikacja. 
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
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3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, z wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu - art.24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  
19. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia  

jest dla części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4 - wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą 

wykonawcy, odrębnie dla każdej części. 

2. Cena w ofercie: 

- dla części nr 1 musi wynikać z analizy dokumentacji postępowania w szczególności opisu przedmiotu 

zamówienia dla części nr 1 oraz koncepcji zagospodarowania pomieszczeń przedstawionej przez 

Zamawiającego i obejmującej łącznie 836,6 mb półek oraz zaoferowanej przez wykonawcę ilości 

półek (nie mniej niż 1400 mb dla pomieszczeń 0.7 i 0.9) i ceny jednostkowej brutto za 1mb półki, 

stanowiącej podstawę do oceny i porównania złożonych ofert. 

- dla części nr 2, części nr 3,  części nr 4,   musi wynikać z wypełnionego przez wykonawcę formularza 

cenowego (z podaniem cen jednostkowych brutto i wartości brutto dla każdej z pozycji 

uwzględniając wskazane w niej ilości materiałów do zakupu oraz wartość ogółem brutto.  

Tak wyliczona wartość ogółem brutto służyć będzie do oceny i porównania złożonych ofert). 

3. Ceny podane w ofercie, odrębnie dla każdej części muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

poniesienia w celu zrealizowania zamówienia wynikające wprost z analizy specyfikacji oraz wszelkie 

elementy nieprzewidziane, bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.  

4. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia, w pełnym zakresie, objętym specyfikacją 

dotyczącym danej części, poprzez podanie: w formularzu oferty,  

- dla części nr 1, części nr 2, części nr 3 i części nr 4  - ceny ogółem brutto (cyfrowo i słownie), oraz w 

formularzu cenowym, właściwym dla danej części tj: części nr 2, części nr 3 i części nr 4 - cen 

jednostkowych brutto i wartości ogółem brutto (cyfrowo) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku,  

5. Ceny podane w formularzu oferty i w formularzu cenowym (jeżeli dotyczy) powinny uwzględniać 

obowiązujący podatek VAT. 

20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 

Walutą obowiązującą dla przedmiotowego postępowania jest PLN. Wszystkie kwoty w ofercie  

i składanych dokumentach i/lub oświadczeniach powinny być wyrażone w PLN. 
21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
1. Kryteria, jakimi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej,  
CZĘŚĆ Nr 1  

A – cena za 1 mb półki ogółem – 60 %; 
B – okres gwarancji i rękojmi – 40 %; 

2. Sposób oceny ofert: 
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach: 
A – cena 
an / ab x 60 % = ilość punktów 
gdzie: 

an – najniższa cena za 1 mb półki ogółem, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych 

przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym etapie badania i oceny ofert, 

ab – cena za 1 mb półki ogółem oferty badanej.  
 

B – okres gwarancji i rękojmi 
bb / bn x 40 % = ilość punktów 
gdzie: 
bn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na 

tym etapie badania i oceny ofert, 
bb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie badanej 
Uwaga: 
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Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 36 miesięcy.  

W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie 

podlegał okres 36 miesięcy.  

W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy 

będzie podlegała odrzuceniu.  

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące, oferta 

Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.  

Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące. 
 

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej 

kryteriach. 
X = A + B 

gdzie: 
X – łączna liczba uzyskanych punktów 
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 

 

CZĘŚĆ Nr 2, CZĘŚĆ Nr 3 
A – cena – 60 %; 
B – okres gwarancji i rękojmi – 40 %; 

2. Sposób oceny ofert: 
Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach: 
A – cena 
an / ab x 60 % = ilość punktów 
gdzie: 
an – najniższa cena ofertowa, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym etapie badania i oceny ofert, 
ab – cena oferty badanej.  
 

B – okres gwarancji i rękojmi 
bb / bn x 40 % = ilość punktów 
gdzie: 
bn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym 

etapie badania i oceny ofert, 
bb – okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie badanej 
Uwaga: 
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 36 miesięcy.  

W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie 

podlegał okres 36 miesięcy.  

W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy 

będzie podlegała odrzuceniu.  

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące, oferta 

Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu.  

Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące. 
 

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej 

kryteriach. 
X = A + B 

gdzie: 
X – łączna liczba uzyskanych punktów 
Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 
 

CZĘŚĆ Nr 4 
A – cena – 60 %; 

B – termin płatności – 40 %. 

2. Sposób oceny ofert: 

Wzory dla obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach: 

A – cena 

an / ab x 60 % = ilość punktów 

gdzie: 
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an – najniższa cena ofertowa, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu na tym etapie badania i oceny ofert, 

ab – cena oferty badanej.  
 

 

B – termin płatności  

bb / bn x 40% = ilość punktów w kryterium termin płatności  

gdzie:  

bn – najdłuższy termin płatności z ofert ważnych 

bb – termin płatności w ofercie badanej  
 

Uwaga:  

Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni, minimalny 14 dni.  

Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin płatności krótszy niż 14 dni oferta Wykonawcy podlegać 

będzie odrzuceniu.  

Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin płatności dłuższy niż 30 dni, ocenie będzie podlegał termin 30 

dniowy i również taki termin płatności, zostanie przyjęty do realizacji zamówienia w przypadku wyboru 

tej oferty.  

Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie terminu płatności, oferta Wykonawcy podlegać będzie 

odrzuceniu.  

Termin płatności należy podać w dniach.  
 

Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej 

kryteriach. 

X = A + B  
gdzie: 

X – łączna liczba uzyskanych punktów 

Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Zamawiający wybiera odrębnie dla każdej części ofertę najkorzystniejszą spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu na 

danym etapie badania i oceny ofert, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  
 

Przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny/kosztu i innych kryteriów wskazanych w niniejszej SIWZ. 
 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści 

złożonych ofert. 
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 

nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust.1a i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści. 
6. Zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp, Zamawiający poprawia w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, w terminie trzech dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia, nie zgodzi się, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian 

w treści oferty. 
8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi 

z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się, zgodnie z art. 90 ust.1 ustawy Pzp o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w 

zakresie: 



Znak: BP-298.1/2019 

20 

 

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2017r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650); 
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

9. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa  

w ppkt.8, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 

wyjaśnienia; 
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 

mowa w ppkt 8. 
10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy. 
11. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę lub koszt  

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
12. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
13. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena 

lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 
14. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 
22. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 
 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji elektronicznej. 

23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do 

kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 
7) unieważnieniu postępowania 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ppkt 1.1) i 5)–7), na stronie internetowej  
www.bp.bip.staszow.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym - tablica ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego, wskazanej w pkt 1 niniejszej SIWZ. 

http://www.bp.bip.staszow.pl/
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3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, odrębnie 

dla każdej części zobowiązany jest do: 
a) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia - (jeżeli dotyczy), 
b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania dokumentu,  

z którego wynika to umocowanie oraz pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje,  
c) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty - 

zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów, 
d) złożenia informacji i dokumentów (m.in. NIP, Regon, aktualny KRS lub wydruk z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), dotyczących podmiotów, udostępniających 

Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia - (jeżeli dotyczy), 
e) przedłożenia informacji (oświadczenia wykonawcy) m.in. w zakresie zatrudniania pracowników lub 

zawierania umów ze zleceniobiorcami w kontekście ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

ponadto dla części nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów w zakresie 

zaoferowanych regałów przesuwnych – stacjonarnych tj.: 

1. atest techniczny, 

2. certyfikat zgodności z polskimi normami, 

3. świadectwo bezpieczeństwa pracy, 

4. klasyfikacja ogniowa. 

4. Termin i miejsce podpisania umowy 
1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art.183 ustawy 

Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa w ppkt.1), jeżeli: 
a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego 

złożono tylko jedną ofertę, 
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp upłynął termin do wniesienia 

odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w 

następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze. 
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(jeżeli jest wymagane), zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1ustawy Pzp. 
5. Umowa, zostanie zawarta, odrębnie dla każdej części,  na warunkach określonych w załączniku Nr 6 

SIWZ. 
6. W zawiadomieniu, zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1, wysłanym do wykonawcy, 

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający określi termin podpisania umowy. 

Miejsce podpisania umowy – siedziba Zamawiającego. Przy podpisaniu umowy Wykonawca winien 

załączyć/ okazać wszystkie dokumenty, które bezspornie pozwolą sprawdzić umocowanie do jej 

podpisania. 
7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
Istotne dla stron postanowienia umowy, zawarte są we wzorze umowy, odrębnym dla każdej części – 

załącznik Nr 6 SIWZ. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 

takich warunkach. 

26.  Informacje dotyczące dialogu technicznego. 
Zamawiający nie przeprowadzał przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu 

technicznego. 

27. Informacje dotyczące udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

28. Wymagania dotyczące złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych. 
Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. 

29. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 
Środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp przysługują: 
- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

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

niniejszej ustawy. 

- wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, 

prowadzoną przez Prezesa UZP.  
1. Odwołanie 

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu i udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust.8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego; 
e) opisu przedmiotu zamówienia; 
f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 
5) Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 

na podstawie art.180 ust.2 ustawy Pzp. 
7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 

dla tej czynności. 
8) Na czynność, o której mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art.180 ust.2 

ustawy Pzp. 
9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 

5 ustawy Pzp zdanie drugie (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) albo w terminie 10 

dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej: www.bp.bip.staszow.pl 
11) Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane w pkt 9) i 10) 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. 
12) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

http://www.bp.bip.staszow.pl/
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a. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 
b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 
13) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 
14) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, tj. wyroku lub postanowienia 

kończącego postępowanie odwoławcze. 
15) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, 

pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia 

nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli 

odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą. 
16) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza ją 

również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 

udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
17) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 

Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu 

odwołanie.  
18) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 

korzyść jednej ze stron. 
19) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu 

opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo 

oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 
20) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art.186 ust.3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do 

postępowania po stronie zamawiającego. 
21) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16) nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem 

Izby lub sądu albo na podstawie art.186 ust.2 i 3 ustawy Pzp. 
22) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r.-

Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej. 
23) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
24) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,  

a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 
25) Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby, zgodnie  

z art.189-198 ustawy. 
26) Odwołujący się może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zawraca się 90% wpisu. 
27) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych 

przypadkach Izba wydaje postanowienie. 
28) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub 

może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 
29) Izba nie może orzekać, co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 
30) Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia 
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2. Skarga 
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. 
2) W postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 

inaczej. 
3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
4) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu 

skargi do sądu. 
Wykaz załączników: 
Formularz oferty wraz z formularzem cenowym dla części nr 2, nr 3 i nr 4 – załącznik Nr 1,  

Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego  

(dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu) – załącznik Nr 2, 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego  

(dot. braku podstaw wykluczenia) – załącznik Nr 3, 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 4, 

Wykaz dostaw – załącznik Nr 5, 

Projekt umowy, odrębny dla każdej części – załącznik Nr 6, 

Opis przedmiotu zamówienia odrębny dla każdej części – załącznik Nr 7. 

   

 Staszów, dnia 12.07.2019 r.      Zatwierdzam  

        Dyrektor Biblioteki Publicznej 

        Miasta i Gminy w Staszowie 

 

Ewa Cygan                                                                               
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Załącznik Nr 1 

  

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 Miasta i Gminy w Staszowie 

 

Wykonawca: 
……………………………………..……… 
………………………………………………                                                               
(pełna nazwa/firma, adres) 
………………………………………...………                                                            
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
tel/fax/e-mail ………………..……………… 
 

O F E R T A 
Część nr 1 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych  

i stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  

w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie”, oferujemy:  
 

 wykonanie dostawy i montażu regałów przesuwnych i stacjonarnych dot. wszystkich pomieszczeń 

objętych niniejszym zamówieniem za cenę ogółem brutto: .................................................................. zł,  

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

w tym: 

 dla pomieszczeń magazynowych 0.7 i 0.9 oferujemy wykonanie łącznie …………………. mb półek 
              (należy zaoferować co najmniej 1400 mb półek) 

zgodnie z załączonymi do oferty projektami rozmieszczenia regałów w pomieszczeniach 

magazynowych 0.7 i 0.9, 

 pozostałe pomieszczenia: łączna ilość półek - 836,6 mb, zgodnie z  dokumentacją postępowania w 

szczególności opisem przedmiotu zamówienia dla części nr 1 oraz koncepcją zagospodarowania 

pomieszczeń przedstawioną przez Zamawiającego (rzuty pomieszczeń w załączeniu do opsu 

przedmiotu zamówienia dla części nr 1) 

uwzględniając zaoferowaną cene jednostkową brutto, jak wskazano poniżej: 
 

A. cena za 1 mb półki ogółem brutto:....................................... zł,  

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

B. udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem na okres 

………….… miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Uwaga: 
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, maksymalny 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca 

poda dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 36 miesięcy. W przypadku 

braku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W 

przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie 

podlegała odrzuceniu. 
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące. 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
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2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert. 

3. Zobowiązujemy się, że osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, będą zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) 

w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.  

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
5. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj.: do dnia 30.09.2019r. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin płatności 

tj. 30 dni. 

7. Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: …………………..…………….. 

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

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u zamawiającego (jeżeli dotyczy) 

których wartość bez kwoty podatku wynosi ………..… zł (słownie złotych: …………….……….)  

   (należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy)  
Uwaga: W przypadku braku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty podatku - 

Zamawiający uzna, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u Zamawiającego obowiązek 

podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
8. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr 

faksu .................................
*
), adres e-mail …………………………. deklarujemy, że w tym samym dniu 

prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer faksu/ adres e-mail Zamawiającego. Brak takiego 

potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania, że wysłany faksem/e-mailem dokument został nam 

doręczony w tym dniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 
*
) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu (np. grzecznościowy) i /lub adres e-mailowy. 

9. Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do 

oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 17.1p) SIWZ (jeżeli dotyczy). 
10. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że 

zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia 

podwykonawcom: ………………………………………….……………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………….………….… 

(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę ( jeże l i  do tyczy)  
Uwaga: 
W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców z zastrzeżeniem treści oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 SIWZ. 
 

ponadto podaję:…………………………………………………………………………………………. 
                                                          (należy podać nazwy (firmy) podwykonawców  
11. Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że 

będę/ nie będę polegał * na zdolnościach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu.  
Uwaga: 
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu musi wskazać odpowiednio w oświadczeniach stanowiących 

załącznik Nr 2 i Nr 3 SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z którego zasobów będzie korzystał. Tak wskazane informacje są wiążące 

dla Zamawiającego.  
Zobowiązanie podmiotu w załączeniu do oferty. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) - RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
*) 
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*)
 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie. 
13. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?** TAK / NIE*. 
14. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie ….................................... nr tel.: 

………………….. 

15. Nasz nr rachunku bankowego ………………………………………………..…… prowadzony przez 
bank: …………………………………………………………………...……..……………………….…. 

16. Oferta nasza zawiera......................... kolejno ponumerowanych stron. 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

                                                                                                                             Podpisano 

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

                                                                                                                                       (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy) 

 
dnia,.............................................                                                  ........................................................... 
                                                                                                                                               (adres) 
*) Należy przekreślić ,jeżeli nie dotyczy. 
**) 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. 
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Załącznik Nr 1 
 

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 Miasta i Gminy w Staszowie 

Wykonawca: 
……………………………………..……… 
………………………………………………                                                    
(pełna nazwa/firma, adres) 
………………………………………...……… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
tel/fax/e-mail ………………..……………… 

O F E R T A 
Część nr 2 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i 

stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy w Staszowie”, oferujemy:  
 

A. wykonanie dostawy za cenę ogółem brutto: ..................................................................................... zł,  

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

zgodnie z formularzem cenowym w załączeniu 

B. udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem na okres 

………….… miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Uwaga: 

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, maksymalny 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 36 

miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 36 miesięcy. W przypadku braku zaoferowania przez Wykonawcę 

okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres 

gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. 

Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące. 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert. 

3. Zobowiązujemy się, że osoby wykonujące czynności wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, będą zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) 

w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia.  

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
5. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj.: do dnia 30.09.2019r. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin płatności 

tj. 30 dni. 

7. Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: …………………..…………….. 

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

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u zamawiającego (jeżeli dotyczy) 

których wartość bez kwoty podatku wynosi ………..… zł (słownie złotych: …………….……….)  

   (należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy)  
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Uwaga: W przypadku braku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty podatku - 

Zamawiający uzna, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u Zamawiającego obowiązek 

podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
8. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr 

faksu .................................
*
), adres e-mail …………………………. deklarujemy, że w tym samym dniu 

prześlemy potwierdzenia ich otrzymania nanumer faksu/ adres e-mail Zamawiającego. Brak takiego 

potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania, że wysłany faksem/e-mailem dokument został nam 

doręczony w tym dniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 
*
) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu (np. grzecznościowy) i /lub adres e-mailowy. 

9. Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do 

oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 17.1p) SIWZ (jeżeli dotyczy). 
10. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że 

zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia 

podwykonawcom: ………………………………………….……………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………….………….… 

(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę ( jeże l i  do tyczy)  
Uwaga: 
W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców z zastrzeżeniem treści oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 SIWZ. 
 

ponadto podaję:…………………………………………………………………………………………. 
                                                          (należy podać nazwy (firmy) podwykonawców  
11. Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że 

będę/ nie będę polegał * na zdolnościach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu.  
Uwaga: 
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu musi wskazać odpowiednio w oświadczeniach stanowiących 

załącznik Nr 2 i Nr 3 SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z którego zasobów będzie korzystał. Tak wskazane informacje są wiążące 

dla Zamawiającego.  
Zobowiązanie podmiotu w załączeniu do oferty. 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) - RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
*) 

*)
 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie. 
13. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?** TAK / NIE*. 
14. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie ….................................... nr tel.: 

………………….. 

15. Nasz nr rachunku bankowego ………………………………………………..…… prowadzony przez 
bank: …………………………………………………………………...……..……………………….…. 

16. Oferta nasza zawiera......................... kolejno ponumerowanych stron. 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

                                                                                                                             Podpisano 
………......................................................... 

                                                                                                                                       (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy) 
dnia,.............................................                                                  ........................................................... 
                                                                                                                                               (adres) 
*) Należy przekreślić ,jeżeli nie dotyczy. 
**) 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. 
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Załącznik do formularza oferty dla części nr 2 

Wykonawca:                                                                                                                            

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

……………………………………………… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

FORMULARZ CENOWY 

dla części nr 2 
 

„Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, 

mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” 

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Staszowie” 
 

 

Lp. 
Nazwa i opis produktu  

Wymagane minimalne parametry  

MIEJSCE  

DOSTAWY 

 

Ilość 

szt./ 

zestaw/y 

Cena jedn. 

brutto  

[PLN] 

Wartość brutto 

(PLN)  

[4x5] 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyspa pod komputery 

Składa się z 4 modułów tworzących koło, średnica 

min.180 cm, blat wykonany z płyty meblowej o 
grubości min. 25 mm.kolor buk, wykończenie blatu 

obrzeżem PCV/ABS o grubości min.2 mm. w kolorze 

niebieskim. Metalowe nogi , matowe z profilu o 
przekroju min.35 mm. Przepustka na kable min.10 cm. 

Dolny panel kryjący z płyty meblowej o grubości 

min.18 mm z obrzeżem PCV/ABS min.2 mm. 
Wysuwana półka na klawiaturę na prowadnicach 

kółkowych przy każdym module: 

Wymiary półki: głębokość- min.35 cm, szerokość min. 
45 cm, grubość min.18 mm, wykończenie półki 

obrzeżem ABS/PCV min. 2mm.  

Miedzy modułami przegrody z blachy perforowanej  o 
wys.min. 35 cm. Kolor srebrny. Rogi zaokrąglone. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

2 Stolik do Czytelni  

Wymiary: wys.75 cm, blat 75 x 60 cm. Metalowa 
podstawa stołu, matowa. Nogi o średnicy 60 mm.. Blat 

wykonany z płyty meblowej o grubości min. 26 mm. 

Obrzeże blatu  ABS/PCV o grubości min. 2 mm.  
Kolor blatu – buk, kolor obrzeży -niebieski. 

Rogi blatu zaokrąglone. Regulacja nóżek. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 

6 szt.   

3 Biurko narożne   

Wymiary maksymalne 160x100 cm, wys. 76, głęb. 50 
cm. Wykonane z płyty laminowanej o grubości min 18 

mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o 

grub.min.1 mm. Przelotki w blacie, Pod blatem 
uwzględnić wysuwaną półkę na klawiaturę, szerokości 

55 cm, oraz miejsce na pionową jednostkę 

komputerową.  Do każdego biurka podstawka pod 
monitor w kształcie trójkąta o wysokości 15 cm, 

pozostałe wymiary 30x20x20 cm. Do każdego biurka 

dostarczyć kontener mobilny z 3 szufladami 
(43x50x62cm h) 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 

2  

zestawy 
  

4 Donice na roślinność  
zgodnie z załączonymi rysunkami nr 0.01p oraz 0.02p 
Wykonane z płyty meblowej kolor olcha berlińska lub 

równoważny , stelaż metalowy z czarnego profilu na 

sztuczną zieleń  

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
4 szt.   

5. Zestaw mebli na wymiar do Oddziału dla Dzieci zgodnie z 

załączonymi rysunkami: 

układ funkcjonalny- rysunek nr 0.1U 

biurko z ladą -rys. 0.01w i 0.02.w 

kącik dla najmłodszych: elementy wyposażenia: regał 1- 1 szt., 

regał 2- 2 sztuki, siedziska - 2 szt. – rysunek nr 0.03w; regał III- 

2 sztuki- rysunek nr 0.04w, 

regał/szafka z miejscem na drukarkę – 1 szt.- rysunek nr 0.05w; 

biurka komputerowe- szt.4- rysunek nr 0.06 w; 

regał na książki I- sztuk 3- rysunek nr 0.07w; 

regał na książki II – 2 sztuki- rysunek nr 0.07Aw 

regał na książki z siedziskiem – 2 sztuki- rysunek nr 0.08w 

gazetownik- 1 sztuka- rysunek nr 0.09w; 

regał na książki IV- 2 sztuki- rysunek nr 0.10w; 

regał na książki IV – 1 sztuka- rysunek 0.10Aw; 

szafa I – 1 sztuka (2 części) z grafiką– rysunek nr 0.11w; szafa 

II z grafiką,z siedziskiem – 1 sztuka – rysunek 0.12.w; szafa III 

ul. Szkolna 14 
28-200 Staszów 

1 zestaw   
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z grafiką, z siedziskiem – 1 sztuka – rysunek 0.13 w Meble 

wykonane z płyty meblowej laminowanej MDF o grubości 18 

mm.  w palecie kolorów NCS lub równoważnych. 

Należy zastosować system okuć BLUM lub równoważny, 

wykończenie krawędzi PCV/ABS regały i szafy o grubości 

min.1 mm, krawędzie biurek komputerowych oraz lady  o 

grubości min.2 mm PCV/ABS. Uchwyty do szaf gałki/kulki w 

kolorze białym i czarnym. Siedziska wykonane z tkaniny 

obiciowej Toronto lub równoważnej. Dane techniczne:  I 

gatunek, odporność na ścieranie min.80 000 cykli, gramatura 

min. 450g/mb.Kolor szary/popiel 

Grafika wykorzystana na froncie szaf: www.shutterstock.com, 

nr grafiki 248639083 (rys.0.13w; 0.12.w; 0.11w)  

Wartość ogółem brutto część nr 2: 
 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zaoferowane produkty, na okres wskazany w 

formularzu oferty dla części nr 2. 

 
Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę podane w załączonych dokumentach 

są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i 

właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów 

określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, 

odcień, przeznaczenie urządzeń itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.  

Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

miejscowość, data                                                                                          podpis/y osob/y  

                                                                                            upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

http://www.shutterstock.com/
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Załącznik Nr 1 
  

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 Miasta i Gminy w Staszowie 

 

Wykonawca: 
……………………………………..……… 
………………………………………………                                                          
(pełna nazwa/firma, adres) 
………………………………………...……… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
tel/fax/e-mail ………………..……………… 
 

O F E R T A 
Część nr 3 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i 

stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Częśc nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie”, oferujemy:  
 

A. wykonanie dostawy za cenę ogółem brutto: ..................................................................................... zł,  

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

zgodnie z formularzem cenowym w załączeniu 

B. udzielamy gwarancji i rękojmi na dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem na okres 

………….… miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Uwaga: 
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, maksymalny 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda 

dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji i rękojmi, ocenie będzie podlegał okres 36 miesięcy. W przypadku braku 

zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W 

przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji i rękojmi niż 24 miesiące, oferta Wykonawcy będzie podlegała 

odrzuceniu. 
Zaoferowana gwarancja i rękojmia winna obejmować pełne miesiące. 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert. 
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
4. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj.: do dnia 30.09.2019r. 

5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin płatności 

tj. 30 dni. 

6. Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: …………………..…………….. 

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

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u zamawiającego (jeżeli dotyczy) 

których wartość bez kwoty podatku wynosi ………..… zł (słownie złotych: …………….……….)  

   (należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy)  
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Uwaga: W przypadku braku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty podatku - 

Zamawiający uzna, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u Zamawiającego obowiązek 

podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
7. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr 

faksu .................................
*
), adres e-mail …………………………. deklarujemy, że w tym samym dniu 

prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer faksu/adres e-mail Zamawiającego. Brak takiego 

potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania, że wysłany faksem/e-mailem dokument został nam 

doręczony w tym dniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 
*
) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu (np. grzecznościowy) i /lub adres e-mailowy. 

8. Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do 

oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 17.1p) SIWZ (jeżeli dotyczy). 
9. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że 

zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia 

podwykonawcom: ………………………………………….……………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………….………….… 

(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę ( jeże l i  do tyczy)  
Uwaga: 
W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców z zastrzeżeniem treści oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 SIWZ. 
 

ponadto podaję:…………………………………………………………………………………………. 
                                                          (należy podać nazwy (firmy) podwykonawców  
10. Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że 

będę/ nie będę polegał * na zdolnościach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu.  
Uwaga: 
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu musi wskazać odpowiednio w oświadczeniach stanowiących 

załącznik Nr 2 i Nr 3 SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z którego zasobów będzie korzystał. Tak wskazane informacje są wiążące 

dla Zamawiającego.  
Zobowiązanie podmiotu w załączeniu do oferty. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) - RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
*) 

*)
 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie. 
11. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?** TAK / NIE*. 
12. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie ….................................... nr tel.: 

…………….…….. 

13. Nasz nr rachunku bankowego ………………………………………………..…… prowadzony 

przez bank: …………………………………………………………...……..……………………….…. 
14. Oferta nasza zawiera......................... kolejno ponumerowanych stron. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

                                                                                                                             Podpisano 
………......................................................... 

                                                                                                                                       (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy) 
dnia,.............................................                                                  ........................................................... 
                                                                                                                                               (adres) 
*) Należy przekreślić ,jeżeli nie dotyczy. 
**) 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. 
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Załącznik do formularza oferty dla części nr 3 

Wykonawca:                                                                                                                            

………………………………………..………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

………………………………………………..……… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

FORMULARZ CENOWY 

dla części nr 3 
Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, 

mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka  

w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 

2016-2020” 

Częśc nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie” 
 

 

Lp. 
Nazwa i opis produktu  

Wymagane minimalne parametry  

MIEJSCE  

DOSTAWY 

 

Ilość 

szt./ 

zestaw/y 

Cena jedn. 

brutto  

[PLN] 

Wartość brutto 

(PLN)  

[4x5] 

1 2 3 4 5 6 

1 Szafa biurowa dwudrzwiowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x100x40cm, 

wykonana z płyty laminowanej min. 18mm. Obrzeża 

oklejone  PCV/ABS , metalowe uchwyty. Plecy 

wykonane z płyty meblowej lub z płyty HDF. Szafa z 

drzwiami zamykanymi na zamek z min. 2 kluczami.  5 

przestrzeni półkowych. Kolor olcha 

ul. Szkolna 14 
28-200 Staszów 

1 szt.   

2 Szafa biurowa dwudrzwiowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x60x35cm.  

Wykonana z płyty laminowanej min. 18mm,  metalowe 

uchwyty,  zamek z min. 2 kluczami. Obrzeża oklejone 

PCV/ABS . Plecy wykonane z płyty meblowej lub z 

płyty HDF. 5 przestrzeni półkowych. Kolor buk  

ul. Szkolna 14 
28-200 Staszów 

2 szt.   

3 Szafa aktowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x80x40cm. 

Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18mm. 

5 przestrzeni na segregatory, 2 dolne przestrzenie 

zamykane, 3 górne przestrzenie otwarte. Zamek z min. 

2 kluczami. Drzwi skrzydłowe. Widoczne krawędzie 

oklejone okleiną PCV/ABS . Uchwyty metalowe. Kolor  

dąb sonoma/ mahoń 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

4 Szafa aktowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x80x40cm. 

Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18mm. 

Drzwi skrzydłowe zamykane na zamek z min. 2 

kluczami. 5 przestrzeni na segregatory. Uchwyty 

metalowe. Kolor dąb sonoma 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

5 Szafka pod drukarkę: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 60x50x40cm. 

Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. 

2 przestrzenie. Obrzeża PCV/ABS . Kolor dąb sonoma 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

6 Szafka na klucze: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 55x38x8cm. Wykonana 

z blachy stalowej, na 50 kluczy, regulowane listwy na 

klucze. Zamykana na zamek z min. 2 kluczami. Kolor 

szary. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

7 Szafa ubraniowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x100x60cm. Szafa 

dwudrzwiowa. Wewnątrz szafa posiada 1 półkę i 1 

drążek na wieszaki. Wykonana z płyty laminowanej o 

grubości min. 18mm. Obrzeża oklejone  PCV/ABS . 

Drzwi zamykane na zamek z min. 2 kluczami. Kolor 

dąb sonoma 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

8 Szafa ubraniowo-aktowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x100x50cm, szafa 

dwudrzwiowa. Wykonanie z płyty laminowanej o 

grubości min. 18mm. Tył szafy (plecy) wykonane z 

ul. Szkolna 14 
28-200 Staszów 

1 szt.   
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płyty meblowej lub z płyty HDF. Po jednej stronie 5 

przestrzeni półkowych, po drugiej półka, pod nią drążek 

na ubrania.  zamek z min. 2 kluczami. Kolor olcha 

9 Szafa ubraniowo-aktowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x80x40cm. Szafa 

dwudrzwiowa. Wykonana z płyty laminowanej min. 18 

mm. Metalowe uchwyty, podział po równo na część 

aktową i ubraniową. W części aktowej 5 przestrzeni 

półkowych, w części ubraniowej na dole 1 półka , u 

góry 1 drążek metalowy. Tył szafy (plecy) wykonane z 

płyty meblowej lub z płyty HDF. Zamykana na zamek z 

min. 2 kluczami. Kolor olcha – 1 szt, dąb sonoma – 2 

szt 

ul. Szkolna 14 
28-200 Staszów 

 3 szt.   

10 Krzesło: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 85,5x50x46cm. Miska 

siedziska i oparcie wykonane z bukowej ,profilowanej 

sklejki. Stabilna, chromowana lub malowana 

proszkowo metalowa rama. Składowanie w stosie – 

max 4 sztuki. Miękkie, tapicerowane siedzisko i 

oparcie. Siedzisko wymiary (SxG)min. 47x43cm. 

Rodzaj tapicerki –typu oban lub równoważny 

(ścieralność min. 40000 cykli).EF-078 niebieski – 15 

szt., EF-808 pomarańczowy – 17 szt. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 

32 szt.   

11 Krzesło składane plastikowe: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 80x45x45cm. Wymiary 

siedziska min.39x37,5 cm.Siedzisko i oparcie 

tapicerowane ekoskórą. Stelaż krzesła wykonany z rury 

okrągłej malowanej proszkowo na kolor srebrny. Nogi 

zabezpieczone stopkami antypoślizgowymi i 

zabezpieczającymi przed rysowaniem. Bardzo szybki 

system składania. Kolor – 30 szt. szary, 20 szt. 

czerwony 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
50 szt.   

12 Krzesło konferencyjne typu ISO: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 82x53x56cm., 

głębokość siedziska- min. 42 cm. Siedzisko i oparcie 

pokryte tkaniną odporną na ścieranie. Rama metalowa 

malowana proszkowo na kolor czarny. Stopki na nogach 

krzesła z tworzywa sztucznego. Kolor granatowy lub 

niebieski 

ul. Szkolna 14 
28-200 Staszów 

30 szt.   

13 Fotel obrotowy: 

Wymiary ogółem: szerokość min. 62cm, wysokość 99 – 

110cm. Siedzisko: wysokość min. 40 – 50 cm, 

głębokość min. 47cm, szerokość min. 48cm. 

Mechanizm TILT. Podłokietniki wykonane z wysokiej 

jakości tworzywa. Siedzenie i oparcie wykonane z 

tkaniny nylonowej. Wyprofilowane oparcie w części 

lędźwiowej zapewniające prawidłową podstawę. 

Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika 

gazowego. Maksymalne obciążenie min. 130kg. 

Odporność tkaniny na ścieranie. Kolory: 3 szt.-

jasnobeżowy, 3 szt.-niebieski , 3 szt.-pomarańczowy, 1 

szt.- czarny 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
10 szt.   

14 Fotel: 

Wymiary (WxSxG): minimalnie 77x59x50cm. Rodzaj i 

kolor tapicerki –typu Oban EF-078(niebieski)lub 

równoważny – 2 sztuki, Oban-EF-012 (kremowy) lub 

równoważny- 2 szt. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
4 szt.   

15 Sofa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 77x129x63cm. Rodzaj i 

kolor tapicerki –typu Oban EF-078 (niebieski) lub 

równoważny- 1 szt.; ekoskóra gładka-kolor niebieski – 

1szt 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
2 szt.   

16 Biurko komputerowe z półką 21A : 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 75x70x50cm. 

Wysuwana półka pod klawiaturę na metalowej 

prowadnicy rolkowej. Wykonane z płyty obustronnie 

laminowanej o grubości min. 18mm. Krawędzie blatu 

oklejone okleiną PCV/ABS, standotron min. 1mm. 

Kolor buk 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
5 szt.   
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17 Biurko pod komputer: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 75x80x45cm. 

Wysuwana szufladka pod blatem na metalowej 

prowadnicy rolkowej. Wykonane z płyty obustronnie 
laminowanej o grubości min. 18mm. Krawędzie 

oklejone okleiną PCV/ABS min. 1mm. Kolor buk. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

18 Stół drewniany składany: 

Wymiary (WxSxD) minimalnie 75x70x140cm. Blat 

wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 

min. 25mm. Stalowa konstrukcja o profilu min.30x30 

mm, malowana proszkowo na kolor srebrny.Obrzeże 

PCV/ABS o grubości min. 2mm.System składania 

CLICK-CLACK – blokada 1 przyciskiem. Kolor dąb 

sonoma. 

ul. Szkolna 14 
28-200 Staszów 

10 szt.   

19 Stół kwadratowy: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 78x80x80cm. Blat 

kwadratowy, wykonany z płyty laminowanej, okleiny 

PCV/ABS . Podstawa stołu: lite drewno bukowe, stół 

nierozkładany. Kolor olcha. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

20 Stolik kawowy: 

Wymiary (WxSxG) min.55x110x68cm z dodatkową 

półką na wysokości min.22,5cm,z płyty meblowej 

matowej, obustronnie laminowanej  o grubości min.28 

mm. Kolor dąb sonoma. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

21 Owalny stolik kawowy: 

Wymiary (WxSxD) minimalnie 45x70x110cm, 

Wykonany z płyty lakierowanej MDF. Nogi z drewna 

bukowego, kształt blatu: owalny. Stolik kawowy z 

dodatkową półką pod blatem, odległość między blatami 

ok.25cm. kolor jasnoszary. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

22 Wieszak na ubrania: 

Wymiary: wysokość min. 170cm, średnica podstawy 

min. 38cm. Wieszak wyposażony w: 5 górnych haków 

na okrycia głowy. 5 dolnych haków na kurtki, płaszcze. 

4 haki na odzież dziecięcą. Posrebrzane metalowe 

elementy, wbudowany stojak na parasole. Na 

zakończenie haków gałki zapobiegające zsuwaniu się 

ubrań. Stelaż wykonany z naturalnego drewna 

zabezpieczonego emulsją wodną. Kolor : 3 sztuki olcha, 

1 szt. biały 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
4 szt.   

23 Drabinka 2 – stopniowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 78x47x51cm. Drabinka 

składana ze stopniami i matami antypoślizgowymi. 

Zabezpieczenie przed złożeniem (blokada 

bezpieczeństwa). Wytrzymałość do 150kg.  

Materiał: stal, plastik.  

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 szt.   

24 Drabinka 3 – stopniowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 107 x 69 x 47cm. 

Drabina stabilna składana, z dużymi stopniami i matami 

antypoślizgowymi. Zabezpieczenie przed złożeniem 

(blokada bezpieczeństwa) – stabilne belki z rury 

stalowej, duże stopnie i wysoki, wygodny do trzymania 

uchwyt z rury kwadratowej. Wytrzymałość do 150kg.  

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
2 szt.   

25 Meble do pomieszczenia socjalnego: 

Wymiary minimalnie dł. – 260cm, szafki dolne 

szerokość – 200cm, szafki górne szerokość – 260cm.  

Wysokość szafek dolnych – 86cm, wysokość cokołu – 

10cm, wysokość szafek górnych – 58cm, głębokość 

szafek górnych – 30cm, głębokość szafek dolnych – 

45cm, głębokość blatu – 60 cm, grubość blatu – 2,8cm. 

Wysokiej jakości płyta meblowa. Blat cięty na szafkach 

dolnych 60cm + 60cm., kolor w odcieniu szarości. 

Uchwyty metalowe. Szafki wykończone obrzeżem 

ABS/PCV min. 0,6mm. Korpus – płyta laminowana 

min.18mm. Fronty – MDF foliowany min 16mm, 

wysoki połysk bez widocznej krawędzi.Kolor biały lub 

dąb sonoma. Zawiasy regulowane. Prowadnice szuflad 

metalowe, rolkowe. Górne szafki mocowane na 

zawieszkach regulowanych  (do każdej szafki wiszącej 

2 sztuki szyn montażowych w komplecie). 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
1 zestaw   
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26 Szafy do archiwum: 

Wymiary (WxSxG) min. 190x90x40 cm. Metalowa, 

grubość stali min.0,6 mm, stabilna budowa, zamek 

regulowany zabezpieczający w 3 punktach, regulowane 

przestawne półki, udźwig półki min.50 kg. 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 
2 szt.   

27 Pufa worek XXXL: 

Wymiary (WxSxG) min.120x90x90 cm. Materiał 

ekoskóra. kolory : niebieski, czerwony, zielony, żółty,  

po1 sztuce  

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 

4 szt.   

28 Krążki do siedzenia dla dzieci: 

Wymiary min.śr. 35 cm, grub.min. 5 cm. Wypełnienie z 

pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV.  12 szt.  w 12 

kolorach 

ul. Szkolna 14 

28-200 Staszów 

2 zestawy   

Wartość ogółem brutto część nr 3: 
 

 
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zaoferowane produkty, na okres 

wskazany w formularzu oferty dla części nr 3. 

 

Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę podane w załączonych dokumentach 

są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i 

właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów 

określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, 

odcień, przeznaczenie urządzeń itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.  

Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

 

 

                                                                                                                                                       

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

miejscowość, data                                                                                          podpis/y osob/y  

                                                                                            upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik Nr 1 

  

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 Miasta i Gminy w Staszowie 

Wykonawca: 
……………………………………..……… 
………………………………………………                                                          
(pełna nazwa/firma, adres) 
………………………………………...……… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
……………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
tel/fax/e-mail ………………..……………… 
 

O F E R T A 
Część nr 4 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i 

stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie”, oferujemy:  
 

A. wykonanie dostawy za cenę ogółem brutto: ..................................................................................... zł,  

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

zgodnie z formularzem cenowym w załączeniu 
 

B. termin płatności: ……………… dni  
 

Uwaga:  

Maksymalny termin płatności wynosi 30 dni, minimalny 14 dni.  

Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin płatności krótszy niż 14 dni oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.  

Jeżeli Wykonawca poda w ofercie termin płatności dłuższy niż 30 dni, ocenie będzie podlegał termin 30 dniowy i również taki 

termin płatności, zostanie przyjęty do realizacji zamówienia w przypadku wyboru tej oferty.  

Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie terminu płatności, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.  

Termin płatności należy podać w dniach.  
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do 

składania ofert. 
3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
4. Oświadczamy, że ww. zamówienie wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia tj.: do dnia 30.09.2019r. 
5. Informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług dotyczący: …………………..…………….. 

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

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u zamawiającego (jeżeli dotyczy) 

których wartość bez kwoty podatku wynosi ………..… zł (słownie złotych: …………….……….)  

   (należy wskazać wartość tego towaru lub tej usługi bez kwoty podatku (jeżeli dotyczy)  
Uwaga: W przypadku braku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oraz ich wartości bez kwoty podatku - 

Zamawiający uzna, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy nie powstanie u Zamawiającego obowiązek 

podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
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6. W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr 

faksu .................................
*
), adres e-mail …………………………. deklarujemy, że w tym samym dniu 

prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer faksu/ adres e-mail Zamawiającego. Brak takiego 

potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania, że wysłany faksem/e-mailem dokument został nam 

doręczony w tym dniu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 
*
) Prosimy podać dostępny Wykonawcy numer faksu (np. grzecznościowy) i /lub adres e-mailowy. 

7. Zastrzegamy, że informacje zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica 

przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane. Na potwierdzenie przedkładamy w załączeniu do 

oferty stosowne uzasadnienie – pkt. 17.1p) SIWZ (jeżeli dotyczy). 
8. Zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że 

zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części przedmiotowego zamówienia 

podwykonawcom: ………………………………………….……………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………….………….… 

(należy opisać części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę ( jeże l i  do tyczy)  
Uwaga: 
W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę - Zamawiający uzna, 

że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców z zastrzeżeniem treści oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 3 SIWZ. 
 

ponadto podaję:…………………………………………………………………………………………. 
                                                          (należy podać nazwy (firmy) podwykonawców  
9. Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że 

będę/ nie będę polegał * na zdolnościach innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu.  
Uwaga: 
Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu musi wskazać odpowiednio w oświadczeniach stanowiących 

załącznik Nr 2 i Nr 3 SIWZ zakres oraz dane podmiotu, z którego zasobów będzie korzystał. Tak wskazane informacje są wiążące 

dla Zamawiającego.  
Zobowiązanie podmiotu w załączeniu do oferty. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.) - RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
*) 

*)
 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia 

Wykonawca nie składa np. przez jego wykreślenie. 
11. Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem?** TAK / NIE*. 

12. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie ….................................... nr tel.: 

………………….. 

13. Nasz nr rachunku bankowego ………………………………………………..…… prowadzony przez 
bank: …………………………………………………………………...……..……………………….…. 

14. Oferta nasza zawiera......................... kolejno ponumerowanych stron. 

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

                                                                                                                             Podpisano 
………......................................................... 

                                                                                                                                       (podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych  
                                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy) 
dnia,.............................................                                                  ........................................................... 
                                                                                                                                               (adres) 
*) Należy przekreślić ,jeżeli nie dotyczy. 
**) 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. 



Znak: BP-298.1/2019 

40 

 

Załącznik do formularza oferty 

Wykonawca:                                                                                                                            

……………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

……………………………………………… 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

FORMULARZ CENOWY 

dla części nr 4 
„Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w 

Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Staszowie” 
 

Lp. Przedmiot dostawy Jedn. 

miary 
Ilość Nazwa produktu, oferowany sprzęt, 

Charakterystyka 

(producent, typ, model, nr katalogowy – jeżeli 

dotyczy zgodnie z wymaganiami patrz kol. nr 

3) 

Cena jedn. 

brutto  

[PLN] 

Wartość 

brutto 

(PLN)  

[5x7] 

Nazwa produktu/opis Opis produktu  

Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Komputer szt. 5    

Procesor:  Procesor musi osiągać co najmniej podane niżej minimalne wyniki w 

podanych testach 

     

PassMark CPU MARK Co najmniej 11642 punktów  

3DMark Fire Strike Physics Score Co najmniej 11989 punktów  

Pamięć RAM:  Co najmniej 8 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz)  

Obsługiwana ilość pamięci 

RAM:  

minimum 16 GB  

Ilość gniazd pamięci (ogółem / 

zajętych):   

minimum 2 zajęty 1  

Karta graficzna:   Karta graficzna musi osiągać co najmniej podane niżej minimalne 

wyniki w podanych testach 

 

PassMark G3D Mark Co najmniej 1208 punktów  

3DMark Fire Strike Graphics 

Score 

Co najmniej 720 punktów  



Znak: BP-298.1/2019 

41 

 

Dysk SSD M.2:  Co najmniej 256 GB  

Dysk HDD SATA: Co najmniej 1000 GB  

Napęd optyczny: Umożliwiający odczyt i zapis co najmniej płyt CD, DVD  

Dźwięk: Co najmniej zintegrowana karta dźwiękowa  

Łączność: Co najmniej Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth  

Rodzaje wejść / wyjść - panel 

przedni:  

Co najmniej USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – minimum 2 szt.,  

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – minimum 1 szt., 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

 

Rodzaje wejść / wyjść - panel 

tylny: 

Co najmniej USB 2.0 - 4 szt., Wejście/wyjścia audio - 3 szt., RJ-45 

(LAN) - 1 szt., VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., AC-in (wejście 

zasilania) - 1 szt. 

 

Porty wewnętrzne (wolne): 

 

Co najmniej PCI-e x16 - 1 szt., PCI-e x1 - 1 szt., SATA III - 1 szt., 

Kieszeń wewnętrzna 3,5" – minimum 1 szt. 

 

Zasilacz: Co najmniej 200 W (obsługujący napięcie 230V/50Hz)  

Zainstalowany system 

operacyjny: 

 Microsoft Windows 10 Pro PL (64-bit)  

Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)  

Dołączone akcesoria: Co najmniej: Kabel zasilający, Mysz przewodowa, Klawiatura 

przewodowa, płyta ze sterownikami 
 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 

komputera 

 

Gwarancja: Co najmniej 36 miesięczna gwarancja z czasem reakcji na następny 

dzień roboczy (NBD), z opcją zachowania dysku twardego. Naprawa 

na miejscu u klienta. Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji 

po ustaniu podstawowej 

 

2. Monitor szt. 5    

Rodzaj monitora Panoramiczny      

Przekątna ekranu [cal]: Co najmniej 21.5  
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Rozdzielczość: Co najmniej 1920 x 1080 (FullHD)  

Format:  16:9  

Typ matrycy: IPS  

Rodzaj podświetlenia: WLED  

Czas reakcji [ms]:  Maksimum 8  

Częstotliwość odświeżania: Co najmniej 60Hz  

Jasność [cd/m2]: Co najmniej 250  

Kontrast statyczny: Co najmniej 1000:1  

Kontrast dynamiczny: Co najmniej 10000000:1  

Kąty widzenia:  Co najmniej 178 stopni (pion)/178 stopni (poziom)  

Porty wejścia: Co najmniej D-Sub, DVI, HDMI  

Możliwość montażu na ścianie 

(VESA): 

Tak  

Załączone wyposażenie: 

 

Co najmniej: Instrukcja obsługi, Podstawka, Przewód D-Sub, 

Przewód zasilający 
 

Gwarancja: Co najmniej:  24 m-ce  

3. Projektor szt. 1    

 Rozdzielczość natywna:  Co najmniej 1920 x 1200      

Maksymalna rozdzielczość:  Co najmniej 1920 x 1200  

Jasność w trybie standardowej 

jasności:    

Co najmniej 4000 lm  

Format obrazu: 16:10  

Zgodne proporcje obrazu: Co najmniej 16:9, 4:3  

Współczynnik kontrastu:  Co najmniej 20000:1  

Współczynnik projekcji:  1.13 do 1.47 (2082.80 mm@2000 mm)  

Zoom cyfrowy:  Co najmniej: 2x  

Korekcja zniekształceń 

pionowych:   

Co najmniej -20°/+20°  
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Korekcja zniekształceń 

poziomych:   

Co najmniej -20°/+20°  

Synchronizacja pionowa: Co najmniej 24 Hz – 120 Hz  

Synchronizacja pozioma: 

   

Co najmniej 15 kHz – 100 kHz  

Obsługiwany kolor:  Co najmniej 1,07 Billion kolorów (30-bit)  

Typ obiektywu:  Ręczne ustawienie ostrości, Zoom ręczny  

Minimalna jasność obiektywu: F/2.5 - F/2.782  

Minimalna ogniskowa: 16.91 mm  

Maksymalna ogniskowa: 21.60 mm  

Minimalna długość przekątnej 

obrazu:    

812.80 mm  

Maksymalna długość przekątnej 

obrazu:   

7.62 m (300")  

Typ lampy:  UHP   

Liczba lamp:   1  

Moc lampy:   Co najmniej 240 W  

Trwałość lampy w trybie 

normalnym:   

Co  najmniej 4000 godzin  

Trwałość lampy w trybie 

ekonomicznym:   

Co najmniej 10000 godzin  

Żywotność lampy w trybie 

ExtremeEco:  

Co najmniej 15000 godzin  

Liczba portów USB:  Co najmniej 1  

Liczba portów Composite Video: Co najmniej 1  

Liczba portów sieciowych  

(RJ-45):    

Co najmniej 1  

Liczba wejść VGA:  Co najmniej 2  

Liczba wyjść VGA:  Co najmniej 1  

Liczba wejść audio:  Co najmniej 1  
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Liczba wyjść audio:  Co najmniej 1  

Całkowita liczba portów HDMI: Co najmniej 2  

System projekcyjny:  DLP  

Metoda projekcji: Front, Sufit, Tył  

Kompatybilność wideo: Co najmniej: EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM  

Liczba głośników:  Co najmniej 1  

Moc wyjściowa głośnika:  Co najmniej 16 W  

Odtwarzanie plików multimed.: Co najmniej: PDF, Excel, PowerPoint, Word  

Zasilacz:    

Napięcie wejściowe 
100 V AC~240 V AC  

Pobór mocy podczas pracy:  maksymalnie 300 W  

Pobór mocy podczas pracy  

(tryb Eco):  

maksymalnie 210 W  

Temperatura pracy:  0 °C do 40 °C  

Wilgotność pracy:   80% Maksimum (wilgotność względna)  

Wyposażenie: Co najmniej pilot, kabel zasilający, instrukcja obsługi  

Gwarancja Co najmniej:  36 m-cy na urządzenie, co najmniej 12 miesięczna na 

lampę 
 

4. Ekran szt. 1    

 Ekran elektryczny o przekątnej Co najmniej 95" w formacie 16:10      

Powierzchnia biała robocza:  Co najmniej 203 x 126,9 cm  

Czarne obramowanie prawa/lewa 

strona:    

Co najmniej 5 cm  

Czarne obramowanie na dole: Co najmniej 5 cm  

Czarny spadek u góry: Co najmniej 30 cm  

Współczynnik odbicia światła 

(Gain):  

Co najmniej 1.0  

Typ projekcji:  Co najmniej projekcja przednia  

Obudowa:   Co najmniej aluminiowa z wbudowanym odbiornikiem IR  
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Montaż:  Co najmniej ścienno-sufitowy  

Silnik:    Co najmniej rurowy  

Wymiary kasety:  Co najmniej 228 x 10 x 10 cm  

Wymiary transportowe:  Maksymalnie 260 x 18 x 18 cm  

Wyposażenie: Co najmniej pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi  

Gwarancja:   Co najmniej 24 miesiące  

5. Oprogramowanie dla osób niedowidzących szt. 1    

 Powiększanie obrazu: Co najmniej 60x      

Możliwość regulowania:  Co najmniej koloru, kontrastu i jasności  

Zestaw trybów powiększania 

ekranu:  

Co najmniej pełny ekran, podzielony ekran, okienko, lupy, itp.  

Udźwiękowienie:  Co najmniej system operacyjny Windows, programów MS Office, 

Excel, Word, WordPad, NotePad oraz Internet Explorer 
 

Odczytywanie dowolnego tekstu 

z ekranu: 

Co najmniej dokumenty, menu, strony internetowe, wiadomości mail  

Oznajmianie:  Co najmniej ikon i etykiet elementów graficznych na stronach 

internetowych, podczas pisania znaków, słów lub obu jednocześnie 
 

Udostępnianie obsługi:  Co najmniej notatników i monitorów brajlowskich, brajla 

komputerowego lub literackigo (poziom 1 lub poziom 2) 
 

Możliwość programowania: brajla komputerowego lub literackiego (poziom 1 lub poziom 2) Co najmniej skrótów klawiszowych w brajlu  

6. Klawiatura dla osób niedowidzących: szt. 1    

 Klawiatura: QWERTY + numeryczna + klawisze szybkiego dostępu    

Napisy na klawiszach: Kontrastowe, duże napisy na klawiszach  

7. Urzadzenie wielofunkcyjne      

 Typ urządzenia:  Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne  

Technologia druku Laserowa kolorowa  

Maksymalny format papieru Co najmniej A3  

Maksymalna wydajność tonera 

(A4, 5% pokrycie) 

Co najmniej 15000 stron (monochrom.), co najmniej 5500 stron 

(kolor) – toner o normalnej wydajności, co najmniej 9500 stron 

(kolor) – toner o zwiększonej wydajności 
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Funkcja oszczędzania toneru Tak  

Standardowa pamięć operacyjna Co najmniej 1,5 GB  

Dysk twardy Co najmniej 250 GB  

Miesięczne obciążenie Co najmniej 10000 stron  

Rozdzielczość druku Co najmniej 1200 x 1200  

Prędkość wykonania pierwszej 

kopii:  

Maksymalnie 6 sek 

 
 

Szybkość druku Co najmniej 20 str/min (monochrom.), co najmniej 20 str/min (kolor)  

Duplex Tak, automayczny  

Skanowanie w kolorze tak  

Skanowanie duplex tak  

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 

Co najmniej 600x600  

Skala szarości Co najmniej 256 odcieni  

Skanowanie do plików Co najmniej tiff, jpeg, pdf  

Miejsce zapisu skanów Co najmniej do komputera, pamięci USB, serwera FTP, mail, karta 

SD 
 

Rozdzielczość kopiowania  Co najmniej 600x600  

Szybkość kopiowania Co najmniej 20 str/min  

Możliwość skalowania kopii Tak od co najmniej od 25% do co najmniej 400%, skok co 1%  

Możliwość kopii kilku stron na 1 

stronie 

Tak, co najmniej 8str/1str  

Funkcje dodatkowe Co najmniej usuwanie ramki/środka, centrowanie, sortowanie, 2 str 

na arkusz, 4 str na arkusz 
 

Ilość podajników Co najmniej 3  

Automatyczny podajnik 

dokumentów (ADF)  

tak  

Pojemność ADF Co najmniej 80 arkuszy  

Podajnik na pojedyncze arkusze tak  

Pojemność głównego podajnika 

papieru 

Co najmniej 550 arkuszy  
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Maksymalna pojemność 

podajników 

Co najmniej 1100 arkuszy + podajnik ręczny co najmniej 100  

Odbiornik papieru Co najmniej 500 arkuszy  

Możliwość drukowania kopert tak  

Obsługiwane rodzaje nośników Co najmniej papier zwykły, papier makulatorowy, papier o wysokiej 

gramaturze, etykiety, pocztówki, koperty 
 

Obsługiwane formaty nośników  Co najmniej A3, A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 

Officio, B-Officio, M-Officio, GLTR, GLGL, Foolscap, pocztówki, 

kartki indeksowe, koperty (Com10, Monarch, DL, C5) 

 

Język drukarki Co najmniej PCL 5c, PCL 6  

Port sieciowy Tak, co najmniej LAN 10/100/1000  

Porty komunikacyjne  Co najmniej USB 2.0, Ethernet  

Gwarancja: Co najmniej: 24 miesiące, naprawa u klienta  

 Zawartość zestawu: Co najmniej instrukcja w języku polskim, okablowanie, 

pełnowydajne zasobniki (tonery), sterowniki 
     

Wartość ogółem brutto część nr 4:  

 

Miejsce dostawy: ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów 

 

Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę podane w załączonych dokumentach są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach 

i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz 

jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.  

Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 

niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

 

                                                                                                                                                      

 

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

 

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

             miejscowość, data                                                                                                                                                      podpis/y osob/y  

                                                                                                                                                                 upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy/ów  
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Wykonawca:                                                                                                                               Załącznik Nr 2 

………………………………………………

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

KRS/CEiDG) 

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 Miasta i Gminy w Staszowie 

reprezentowany przez: 

……………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
tel/fax/e-mail………………..…………………. 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż metalowych 

regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w 

standardzie, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy w Staszowie 

Częśc nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie”, prowadzonego przez Bibliotekę 

Publiczną Miasta i Gminy w Staszowie, oświadczam, co następuje: 
 

dotyczy: części na którą złożono ofertę 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. 

11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

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

                                                                                podpis/y osob/y 
                                                                                                       upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………….…. 

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

……….………………………………………………………………….., w następującym zakresie: 

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

……… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

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

        ………………………………………… 
                                                                                podpis/y osob/y 

Uwaga                                                                                                          upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy                                                                                             
Wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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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. 

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

                                                                                podpis/y osob/y 
                                                                                                       upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
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Wykonawca:                                                                                                                                  Załącznik Nr 3 
………………………………………………

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

KRS/CEiDG) 

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

 Miasta i Gminy w Staszowie 

 

reprezentowany przez: 
………………………………………………

……………………………..………….…… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 
tel/fax/e-mail………………..…………………. 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż metalowych 

regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w 

standardzie, sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy w Staszowie 

Częśc nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie” prowadzonego przez 

Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Staszowie, oświadczam, co następuje: 
 

dotyczy: części na którą złożono ofertę 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 

ustawy Pzp. 

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

ustawy Pzp. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.    ………………………………………… 
                                                                                podpis/y osob/y 

                                                                                                       upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
 

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

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie 

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

następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………….. 

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  ………………………………………… 
                                                                                podpis/y osob/y 

                                                                                                      upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
Uwaga  
Wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………  
                             (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.      ………………………………………… 
                                                                                podpis/y osob/y 

                                                                                                      upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
Uwaga  
Wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 
 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

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

 

        …..………………………………………… 
                                                                                podpis/y osob/y 

                                                                                                       upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
Uwaga  
Wykreślić, jeżeli nie dotyczy. 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

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

 

             

       ………………………………………… 
                                                                                podpis/y osob/y 

                                                                                                       upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
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Załącznik Nr 4 
(Należy przekazać Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji  

z otwarcia ofert) 

Wykonawca: 

………………………………………………

………………………………………..…… BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

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

KRS/CEiDG) 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  
 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI ODRĘBNE OFERTY W 

PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU - art. 24 ust. 1 pkt 23 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż metalowych regałów 

przesuwnych i stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w 

ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy w Staszowie 

Częśc nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w 

Staszowie 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie” prowadzonego przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w 

Staszowie , oświadczam, co następuje: 
 

dotyczy: części na którą złożono ofertę 
 

 nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669); 

 należę do tej samej grupy kapitałowej*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669);  
Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

L.p. Nazwa(firma), adres/siedziba 

  
 

  
 

  
 

  
 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące miedzy wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówieni. 

 

............................................................                          .............................................................. 
miejscowość, data                                                                                        podpis/y osob/y  
                                                                                        upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
*) - należy przekreślić, jeżeli nie dotyczy 
 

Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj.: informacja z 

otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w ust. 1 pkt 23. 

Ww. oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 
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Załącznik Nr 5 

Wykonawca: 
………………………………………………

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

…………………………………………..… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
tel/fax/e-mail………………..…………………. 

WYKAZ DOSTAW 
 

wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi 

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

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 

dotyczy: części na którą złożono ofertę 
 

Lp. Nazwa przedmiotu  
(charakterystyka dostawy 

uwzględniając zapis pkt. 11 SIWZ) 
 

Całkowita 
wartość 

dostawy brutto  
 

Nazwa i adres 

wykonawcy, który 

ją realizował 
-  w przypadku, gdy 

Wykonawca składający 

ofertę polega na wiedzy  

i doświadczeniu innego 
podmiotu-dane tego 

podmiotu  (Uwaga pkt 2) 

Daty 
wykonania: 

- rozpoczęcie, 
- zakończenie 

Nazwa i adres 
podmiotu,  

na rzecz którego 

dostawa została 

wykonana 

    

  

      

      

Uwaga:  
1. Należy załączyć dowody, potwierdzające, czy wskazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. 
 

 

............................................................                          .............................................................. 
miejscowość, data                                                                                podpis/y osob/y  

                                                                                    upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy  
*/ niepotrzebne skreślić 
 

Uwaga! 
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (Dz.U. poz. 1126 ze zm.) są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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Załącznik Nr 6 

PROJEKT UMOWY 
 

Część Nr 1: Dostawa i montaż metalowych  regałów przesuwnych i stacjonarnych do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania pn.: „Nowoczesna Biblioteka w 

Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 

Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”. 
 

 

zawarta w dniu ............................. w Staszowie pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Staszowie, 

z siedzibą przy ul. Rynek 1, 28-200 Staszów, NIP 866-10-09-462 

reprezentowaną przez: 

1. …………..– ……………………………………. 

- przy kontrasygnacie: 

2. ……………………–  ………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a ................................................................................................ zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze 

przetargu nieograniczonego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.). 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania pn.: „Nowoczesna Biblioteka w 

Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 

2016 – 2020” zgodnie z opisem zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

3. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu regały, o 

których mowa w niniejszym paragrafie. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

dostaw, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została 

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości zgodnie z zapisami 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia: ……….. r.  

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie ogółem brutto  ...................... zł (słownie złotych: 

................................................), w tym 1 mb półki ogółem brutto ......................... zł (słownie złotych: 

...............................) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część umowy.  

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym należny podatek VAT. 

3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów wykonania przedmiotu umowy na etapie 

przygotowywania oferty, nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy oraz podpisaniu protokołu 

odbioru.  

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany obustronnie protokół odbioru przedmiotu 

niniejszej umowy.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy w Banku .......................... numer rachunku ............................, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

1. Dostarczone przedmioty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować przedmiot umowy w pomieszczeniach 

budynku przy ul. Szkolnej 14, 28-200 Staszów adaptowanych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie. 

3. Dostawa oraz montaż powinna być zrealizowana w godz. od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do soboty po 

uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Zamawiającego 

4. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w SIWZ posiada odpowiednie atesty i 

certyfikaty oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiada wymagane deklaracje 

i poświadczenia Polski i Unii Europejskiej. 

§ 5 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w zakresie: montażu 

przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1040). 

2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie 

opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania ww. wymogów, 

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności, zawierające informacje w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj 

umowy/ów o pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika/ów. Powyższe oświadczenie powinno także 

zawierać określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2)  poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię/e umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującej/ych w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia/e umowy/ów winna/y 

zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y 

zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika.  

3) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię/e 

dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

Kopia/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do 

ubezpieczeń winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych 

pracownika/ów. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 6 

1. Za dzień odbioru uważa się dzień podpisania protokołu odbioru. Protokół sporządzony zostanie w 2 

egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron, podpisany przez obie strony umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu produktów wadliwych, bądź niezgodnych ze 

specyfikacją SIWZ. 

3. Strony postanawiają, że jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu niniejszej umowy do czasu 

usunięcia wad, 



Znak: BP-298.1/2019 

56 

 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy. Skorzystanie z 

prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno nastąpić w terminie 1 tygodnia od 

dnia zaistnienia przyczyny, stanowiącej podstawę odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Postanowienie ustępu 2 i 3 nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i prawa odstąpienia od 

umowy. 

§ 7 

Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy 

5) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, osób wykonujących czynności, o 

których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości brutto 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć 

tysięcy 00/100), 

6)  za opóźnienie w przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, 

w wysokości brutto 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Przyczyny odstąpienia od niniejszej umowy, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 4) nie będą traktowane jako 

przyczyny odstąpienia od umowy za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a tym samym nie mogą 

stanowić podstawy do naliczania kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego oraz w treści niniejszej umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

2) gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, a brak dostawy 

trwał dłużej niż 3 dni, 

3) ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

4) 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; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zaoferowane produkty, na okres .................. miesięcy 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich atestów, certyfikatów, deklaracji 

zgodności oraz innych wymaganych dokumentów. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia każdej wady produktu w 

terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 
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4. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem, podpisanym przez obydwie Strony. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty pisemnego powiadomienia przez  

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, której okres wynosi 

................... miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tych okresów. 

§ 10 

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie przedmiotowej umowy strony będą się starały rozwiązać w sposób 

polubowny. Gdyby to okazało się niemożliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej i mogą wynikać z następujących okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

2) z przyczyn organizacyjnych, gdy konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania 

czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 

3) ze zmiany numeru konta Wykonawcy, 

4) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na 

skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, 

5) innych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6) Zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1) kserokopia oferty Wykonawcy. 

 

    Zamawiający:                   Wykonawca: 
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PROJEKT UMOWY  
 

Część Nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania pn. : „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie”  

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 

2016 – 2020”. 
  
 

zawarta w dniu ................ w Staszowie pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Staszowie, z 

siedzibą przy ul. Rynek 1, 28-200 Staszów, NIP 866-10-09-462 

reprezentowaną przez: 

1. ……………….. – …………………….. 

- przy kontrasygnacie: 

2. ……………….. – …………………….. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a ................................................................................................................. zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze 

przetargu nieograniczonego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.). 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa oraz montaż mebli wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania pn. : „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020” zgodnie z 

opisem zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

dostaw, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została 

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości zgodnie z zapisami 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia: ……….. r.  

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie ogółem brutto  ................... zł (słownie złotych: ................................................) 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiąca integralną część umowy. 

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym należny podatek VAT. 

3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów wykonania przedmiotu umowy na etapie 

przygotowywania oferty, nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy oraz podpisaniu protokołu 

odbioru.  

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany obustronnie protokół odbioru przedmiotu 

niniejszej umowy.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy w Banku .......................... numer rachunku ............................, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

1. Dostarczone przedmioty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować przedmiot umowy w pomieszczeniach 

budynku przy ul.Szkolnej 14, 28-200 Staszów adaptowanych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie. 

3. Dostawa oraz montaż powinna być zrealizowana w godz. od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do soboty po 

uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Zamawiającego. 

4. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 
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5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w SIWZ posiada odpowiednie atesty i 

certyfikaty oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiada wymagane deklaracje 

i poświadczenia Polski i Unii Europejskiej. 

§ 5 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy w zakresie: montażu 

przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 

1040). 

2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie 

opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania ww. wymogów, 

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust.1 niniejszego paragrafu czynności, zawierające informacje w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj 

umowy/ów o pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika/ów. Powyższe oświadczenie powinno także 

zawierać określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2)  poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię/e umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującej/ych w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia/e umowy/ów winna/y 

zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y 

zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika.  

3) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię/e 

dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

Kopia/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez pracodawcę do 

ubezpieczeń winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych 

pracownika/ów. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 6 

1. Za dzień odbioru uważa się dzień podpisania protokołu odbioru. Protokół sporządzony zostanie w 2 

egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron , podpisany przez obie strony umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu produktów wadliwych, bądź niezgodnych ze 

specyfikacją SIWZ. 

3. Strony postanawiają, że jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu niniejszej umowy do czasu 

usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy. Skorzystanie z 

prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno nastąpić w terminie 1 tygodnia od 

dnia zaistnienia przyczyny, stanowiącej podstawę odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. Postanowienie ustępu 2 i 3 nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i prawa odstąpienia od 

umowy. 

§ 7 

Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, 

5) za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, osób wykonujących czynności, o 

których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości brutto 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć 

tysięcy 00/100), 

6) za opóźnienie w przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w § 5 niniejszej umowy, 

w wysokości brutto 600,00 zł (słownie złotych: sześćset 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Przyczyny odstąpienia od niniejszej umowy, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 4) nie będą traktowane jako 

przyczyny odstąpienia od umowy za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a tym samym nie mogą 

stanowić podstawy do naliczania kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego oraz w treści niniejszej umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

2) gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, a brak 

dostawy trwał dłużej niż 3 dni, 

3) ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

4) 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; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zaoferowane produkty, na okres .................. miesięcy 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich atestów, certyfikatów, deklaracji 

zgodności oraz innych wymaganych dokumentów. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia każdej wady produktu w 

terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

4. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem, podpisanym przez obydwie Strony. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty pisemnego powiadomienia przez  

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
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6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, której okres wynosi 

................... miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tych okresów. 

§ 10 

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie przedmiotowej umowy strony będą się starały rozwiązać w sposób 

polubowny. Gdyby to okazało się niemożliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej i mogą wynikać z następujących okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

2) z przyczyn organizacyjnych, gdy konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania 

czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 

3) ze zmiany numeru konta Wykonawcy, 

4) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na 

skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, 

5) innych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6) Zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron . 

 
Wykaz załączników do umowy: 

1) kserokopia oferty Wykonawcy. 

 

    Zamawiający:                   Wykonawca: 
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PROJEKT UMOWY 
 

Część Nr 3 - Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania pn.: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 

2016 – 2020”. 
 
zawarta w dniu ................ w Staszowie pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Staszowie, z 

siedzibą przy ul. Rynek 1, 28-200 Staszów, NIP 866-10-09-462 

reprezentowaną przez: 

1. ……………..– ………………………………….. 

- przy kontrasygnacie: 

2. ……………- …………………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a ................................................................................................ zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze 

przetargu nieograniczonego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.). 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania pn.: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020” 

zgodnie z opisem zamówienia, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

dostaw, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została 

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości zgodnie z zapisami 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia: ……….. r.  

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie ogółem brutto  .................... zł (słownie złotych: ................................................). 

     zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiąca integralną część umowy. 

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym należny podatek VAT. 

3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów wykonania przedmiotu umowy na etapie 

przygotowywania oferty, nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy oraz podpisaniu protokołu 

odbioru.  

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany obustronnie protokół odbioru przedmiotu 

niniejszej umowy.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy w Banku .......................... numer rachunku ............................, w terminie ............... dni od 

dnia otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

1. Dostarczone przedmioty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować przedmiot umowy w pomieszczeniach 

budynku przy ul.Szkolnej 14, 28-200 Staszów adaptowanych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie. 

3. Dostawa oraz montaż powinna być zrealizowana w godz. od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do soboty po 

uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Zamawiającego. 

4. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 
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5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w SIWZ posiada odpowiednie atesty i 

certyfikaty oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiada wymagane deklaracje 

i poświadczenia Polski i Unii Europejskiej. 

§ 5 

1. Za dzień odbioru uważa się dzień podpisania protokołu odbioru. Protokół sporządzony zostanie w 2 

egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron, podpisany przez obie strony umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu produktów wadliwych, bądź niezgodnych ze 

specyfikacją SIWZ. 

3. Strony postanawiają, że jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu niniejszej umowy do czasu 

usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy. Skorzystanie z 

prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno nastąpić w terminie 1 tygodnia od 

dnia zaistnienia przyczyny, stanowiącej podstawę odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Postanowienie ustępu 2 i 3 nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i prawa odstąpienia od 

umowy. 

§ 6 

Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Przyczyny odstąpienia od niniejszej umowy, o których mowa w § 7 ust.1 pkt 4) nie będą traktowane jako 

przyczyny odstąpienia od umowy za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a tym samym nie mogą 

stanowić podstawy do naliczania kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 7 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego oraz w treści niniejszej umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

2) gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, a brak 

dostawy trwał dłużej niż 3 dni, 

3) ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

4) 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; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zaoferowane produkty, na okres .................. miesięcy 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich atestów, certyfikatów, deklaracji 

zgodności oraz innych wymaganych dokumentów. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia każdej wady produktu w 

terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

4. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem, podpisanym przez obydwie Strony. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty pisemnego powiadomienia przez  

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

6. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, której okres wynosi 

................... miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez 

Zamawiającego. 

7. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tych okresów. 

§ 9 

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie przedmiotowej umowy strony będą się starały rozwiązać w sposób 

polubowny. Gdyby to okazało się niemożliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej i mogą wynikać z następujących okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

2) z przyczyn organizacyjnych, gdy konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania 

czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 

3) ze zmiany numeru konta Wykonawcy, 

4) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na 

skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, 

5) innych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6) Zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron . 

 

Wykaz załączników do umowy: 

1) kserokopia oferty Wykonawcy. 

 

    Zamawiający:                   Wykonawca: 
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PROJEKT UMOWY  

 
Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie” 

w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 
 

 

zawarta w dniu ...................w Staszowie pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Staszowie, z 

siedzibą przy ul. Rynek 1, 28-200 Staszów, NIP 866 10 09 462 reprezentowaną przez: 

1.  …………… – ………………………………….. 

- przy kontrasygnacie: 

2. ………………….–………………………… 

a 

................................................................................................ zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze 

przetargu nieograniczonego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.). 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania w ramach zadania pn.: „Nowoczesna Biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”. 

polegająca na ich sprzedaży, dostarczeniu i zainstalowaniu zgodnie z opisem zamówienia, stanowiącym 

załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

dostaw, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została 

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości zgodnie z zapisami 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia: ……….. r.  

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma 

niezmienne wynagrodzenie w kwocie ogółem brutto ......................... zł (słownie złotych: 

.............................................), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część umowy. 

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym należny podatek VAT. 

3. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów wykonania przedmiotu umowy na etapie 

przygotowywania oferty, nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do 

Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po jej wykonaniu. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy oraz podpisaniu protokołu 

odbioru. W fakturze końcowej, o której mowa w zdaniu poprzednim wyszczególnione zostanie 

wynagrodzenie za zakup i dostawę wyposażenia w sprzęt komputerowy i multimedialny do szkół 

wymienionych w §1, zgodnie z opisem zamówienia. 

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany obustronnie protokół odbioru przedmiotu 

niniejszej umowy. Protokół sporządzony zostanie w 2 egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy w Banku ....................... numer rachunku ............................, w terminie ............ dni od dnia 

otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,  

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

1. Dostarczone przedmioty muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania 

umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować przedmiot umowy w pomieszczeniach 

wskazanych przez Zamawiającego tj. w budynku adaptowanym na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów zgodnie z opisem zamówienia. 
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3. Dostawa powinna być zrealizowana w godz. od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku po uprzednim 

telefonicznym zawiadomieniu Zamawiającego. 

4. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia określony w SIWZ posiada odpowiednie atesty  

i certyfikaty oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiada wymagane deklaracje 

i poświadczenia Polski i Unii Europejskiej. 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia, że oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie komputerowym i multimedialnym, 

objętym przedmiotowym zamówieniem, będzie całkowicie oryginalne i nie będzie naruszało praw 

autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolne od wad prawnych i fizycznych, które 

mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada lub posiadać będzie przed przekazaniem Zamawiającemu sprzętu 

komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem, pełne prawa autorskie do oprogramowania. 

3. Z chwilą podpisania przez Strony umowy, protokołu odbioru końcowego Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do oprogramowania. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania, dotyczy następujących pól eksploatacji: 

1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, 

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i 

w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do 

pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając 

w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek 

inne zmiany), 

5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie 

na żądanie, 

6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

7) prawo do zwielokrotniania kodu, tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do 

trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych 

zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie 

wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub 

rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania 

o podobnej lub zbliżonej formie, 

8) zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek Programu oraz rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 

9) prawo do wykorzystywania Programu dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych, 

10)prawo do rozporządzania utworami składającymi się na Program i ich opracowaniami oraz prawo 

udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich 

wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania jest nieodwołalne i następuje bez 

ograniczeń co do terytorium oraz czasu. 

6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo 

wykonywania autorskich praw zależnych oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie przedmiotowych 

praw na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4 powyżej i w zakresie opisanym w 

niniejszym paragrafie. 

7. Wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w niniejszym § 5 umowy, objęte jest 

wynagrodzeniem, o którym mowa w § 3 umowy. 

§ 6 

1. Za dzień odbioru uważa się dzień podpisania protokołu odbioru.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu produktów wadliwych, bądź nie zgodnych 

ze specyfikacją SIWZ. 

3. Strony postanawiają, że jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu niniejszej umowy do czasu 

usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może odstąpić od umowy. Skorzystanie z 

prawa odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno nastąpić w terminie 1 tygodnia od 
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dnia zaistnienia przyczyny, stanowiącej podstawę odstąpienia, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Postanowienie ustępu 2 i 3 nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i prawa odstąpienia od 

umowy. 

§ 7 

Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Przyczyny odstąpienia od niniejszej umowy, o których mowa w § 8 ust.1 pkt 4) nie będą traktowane jako 

przyczyny odstąpienia od umowy za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a tym samym nie mogą 

stanowić podstawy do naliczania kar umownych. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego oraz w treści niniejszej umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

2) gdy Wykonawca nie dostarczył w terminie zamówienia, o którym mowa w § 2 umowy, a brak dostawy 

trwał dłużej niż 3 dni, 

3) ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 

4) 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; 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zaoferowane produkty, na okres wskazany 

w załączniku do umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich atestów, certyfikatów, deklaracji 

zgodności oraz innych wymaganych dokumentów. 

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia każdej wady produktu w 

terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. 

1) Usługi w ramach udzielonej gwarancji wykonywane w siedzibie Zamawiającego będą świadczone w 

dni robocze zgodnie z typem gwarancji: NBD (następny dzień roboczy) – serwis wykonany u 

Zamawiającego następnego dnia roboczego. 

2) Naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez Wykonawcę pod adresem siedziby Zamawiającego, a 

jeśli jednak naprawa Przedmiotu Umowy w tym miejscu okaże się niemożliwa, Wykonawca może 

wykonać naprawę w innym miejscu. W przypadku naprawy Przedmiotu Umowy poza adresem 

siedziby Zamawiającego, nośniki pamięci (dyski twarde) pozostają u Zamawiającego. 
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3) W przypadku awarii nośnika pamięci będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy. Uszkodzony 

nośnik pamięci pozostaje w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszty zakupu i 

wymiany nowych nośników pamięci. 

4. Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem, podpisanym przez obydwie Strony. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty pisemnego powiadomienia przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

8. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tych okresów. 

§ 10   

1. Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy, zarówno 

w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

2. Postanowienia ust. 1 powyżej nie dotyczą informacji publicznych, informacji powszechnie znanych oraz 

informacji, których udostępnienie następuje na żądanie organów administracji publicznej, jednostek 

samorządu terytorialnego, sądów i prokuratury oraz instytucji organizacji międzynarodowych, w zakresie 

w jakim organy te i instytucje są uprawnione do żądania danych na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 11 

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie przedmiotowej umowy strony będą się starały rozwiązać w sposób 

polubowny. Gdyby to okazało się niemożliwe, spór zostanie rozstrzygnięty przez Sąd właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej i mogą wynikać z następujących okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

2) z przyczyn organizacyjnych, gdy konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania 

czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie, 

3) ze zmiany numeru konta Wykonawcy, 

4) w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia na 

skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, 

5) innych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

6) Zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.  

 

Wykaz załączników do umowy: 

1) kserokopia oferty Wykonawcy. 

 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik Nr 1 do projektu umowy  

 

GWARANCJA 

 

…………………………………………………………… 

Nazwa wykonawcy 
 

Udziela gwarancji na przedmiot zamówienia pn.:  
 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 
 

w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 
 

realizowanego wg Umowy Nr ……………… z dnia …………………… 

 

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość Okres 

gwarancji  

1. Komputer  5 szt.  

2. Monitor  5 szt.  

3. Projektor  1 szt.  

4. Ekran do projektora 1 szt.  

5. Urządzenie wielofunkcyjne  1 szt.  

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           (GWARANT) WYKONAWCA:
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Załącznik Nr 7 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Zamówienie pn.: „Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych, mebli i 

wyposażenia na wymiar, mebli i wyposażenia w standardzie, sprzętu 

komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w 

Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 

„Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych 

do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

Częśc nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie 

Część Nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i 

multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

w Staszowie” 
 

CPV - 39131100-0 Regały archiwalne 

30200000 -1 Urządzenia komputerowe 

39155100-4 Wyposażenie bibliotek 

39100000-3 Meble 

39155000-3 Meble biblioteczne 

39132400-0 Systemy kołowe 

  
 

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: metalowych regałów przesuwnych i 

stacjonarnych, mebli i wyposażenia na wymiar, mebli w standardzie, sprzętu komputerowego i 

multimedialnego oraz oprogramowania do Biblioteki Publicznej w ramach zadania „Nowoczesna 

biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 

„Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” wraz z wszelkimi kosztami: dostarczenia, załadunku, 

rozładunku, montażu przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu 

odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar oraz innych koniecznych do wykonania prac 

gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, realizowane w czterech 

częściach, obejmujących: Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa oraz montaż 

metalowych regałów jezdnych/przesuwnych i stacjonarnych wraz z wszelkimi kosztami, w tym m. 

in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia oraz montażu, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia dla:   
Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie 

Regały, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, 

świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej Miasta i 

Gminy w Staszowie. 

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar wraz z 

wszelkimi kosztami, w tym m. in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia 

oraz montażu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Części Nr 2. 

Meble i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad muszą posiadać odpowiednie 

atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem. 

Część nr 3: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy w Staszowie. 

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia wraz z wszelkimi 

kosztami, w tym m. in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia oraz montażu, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla Części Nr 3. 
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Meble i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad muszą posiadać odpowiednie 

atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem. 

Część nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie. 

Na przedmiot zamówienia składa się zakup i dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i 

multimedialnego oraz oprogramowania wraz z wszelkimi kosztami, w tym m. in.: dostarczenia, 

załadunku, rozładunku przedmiotu zamówienia oraz montażu, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia dla Części Nr 4. 

Sprzęt komputerowy i multimedialny, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, musi posiadać 

odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 

obowiązującym prawem, 

oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  

Część nr 1: Dostawa i montaż metalowych regałów przesuwnych i stacjonarnych do  Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-

2020” 

 

Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Wymagane parametry techniczne regałów  

I. Regały przesuwne i stacjonarne do pomieszczeń magazynowych Wypożyczalni Nr 0.7 i 0.9 

1. Ogólne parametry techniczne regałów przesuwnych 

- głębokość półki 250 mm 

- ilość półek w regale: 8 półek użytkowych + półka zakrywająca 

- nośność półki min.65 kg 

- rozstaw półek w świetle 240 -260 mm 

- możliwość regulacji rozstawu półki co 20-30mm bez użycia jakichkolwiek narzędzi, 

- kolorystyka regałów: wszystkie blachy malowane proszkowo na kolor  RAL 7035, 

 wskazane w opisie przedmiotu zamówienia kolory mają posłużyć Wykonawcy w ustaleniu ceny.. 

- magazynowanie z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników obsługi – regały bez ostrych 

krawędzi,  

- ściany boczne regałów – pełne, a tzw. plecy regałów otwarte dla zapewnienia lepszej wentylacji  

(możliwe zastosowanie stężeń krzyżowych) 

- regały muszą mieć zabezpieczenie przed wywróceniem, 

- regały dwustronne muszą mieć tylne ograniczniki zsuwania się książek w postaci pionowych 

listew z możliwością ich montażu i demontażu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. 

- między regałami muszą być zamontowane elementy dystansowe dające przerwę między 

zsuniętymi regałami min. 30 mm 

- zapewnienie możliwości regulacji wypoziomowania szyn w trakcie użytkowania bez 

konieczności ich demontażu, 

- technologia wykonania blach użytych do wykonania regałów: wszystkie blachy użyte muszą 

być obustronnie lakierowane, również te w zimno giętych profilach zamkniętych. 

2. Konstrukcja torów jezdnych 

Tory jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie, poprzez cynkowanie. Montaż 

torowiska nawierzchniowy z obustronnymi najazdami. Do szyn jezdnych winny być 

zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwanie regałów poza obszar ich pracy. 

Szyny jezdne o konstrukcji gładkiej - dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska. 

Szyny będą zamontowane na istniejącym podłożu jakim jest Tarkett. 

3.Konstrukcja podstawy regałów przesuwnych 

Podstawa regału powinny być wykonane ze specjalnego profilu o grubości blachy min.2 mm 

zapewniającego odpowiednią jego sztywność i trwałość, musza być malowane proszkowo, 

malowanie elementów musi odbywać się po gięciu blachy i wykonaniu wszystkich otworów i 

elementów mocujących. 
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Przy każdej podstawie należy zamontować odboje dystansowe zabezpieczające przed 

zgnieceniem ręki min.30 mm. 

Należy zastosować dwa rodzaje kół: koła jezdne płaskie oraz koła prowadzące, posiadające 

wyprofilowanie dostosowane do kształtu szyny prowadzącej. 

Koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące należy wykonać z żeliwa. 

Wszystkie elementy obrotowe regałów powinny być łożyskowane na łożyskach 

samosmarownych. 

4. Napęd 

Należy zastosować napęd łańcuchowo-kołowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, 

umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. 

Przesuw regału musi się odbywać poprzez trójramienną korbę, wykonaną z materiału o 

odpowiedniej wytrzymałości, zakończoną uchwytami. Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego 

zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą, obracający się niezależnie od obrotu 

całej korby. 

Wszystkie koła zębate znajdujące się w  łańcuchowej przekładni redukcyjnej są stalowe. 

Układ napędowy wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. 

Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów, napęd na koła przenoszony jest za pomocą 

przekładni na wszystkie koła jezdne osi wzdłuż regału. 

Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy. 

5. Konstrukcja ścian bocznych regałów przesuwnych i stacjonarnych 

Ściany boczne pełne wykonane z jednego formatu zimno walcowanej blachy stalowej pokrytej 

lakierem nanoszonym proszkowo w kolorze RAL 7035. Profile ścian bocznych nie mogą 

posiadać ostrych kantów i krawędzi. Boki wyposażone musza być w wycięcia na zaczepy półek 

w rozstawie co 20-30 mm .Półki zawieszane mają być na zaczepach bez konieczności używania 

narzędzi przy zmianie rozstawu półek. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów 

musi wykluczać przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność. 

W celu zabezpieczenia zbiorów przed przesuwaniem regały muszą być wyposażone w tylne 

ograniczniki przesuwu o wys.min. 30 mm w postaci pionowych listew z możliwością ich 

montażu i demontażu bez użycia narzędzi. Ściany boczne regału połączone stężeniami 

krzyżowymi. 

Regały od strony czołowej należy wyposażyć w panel frontowy, na którym zamocowane będą 

tabliczki (szyldy) do opisu zawartości regału. 

6. Konstrukcja i technologia wykonania półek regałów przesuwnych i stacjonarnych  

Parametry półki: 

- głębokość półki 250 mm  

- ilość półek w regale: 8 półek użytkowych + półka zakrywająca 

- nośność półki min.65 kg 

- rozstaw półek w świetle 240 -260 mm 

- długość półek - 80cm, 100 cm,120cm (mierzone w osiach bocznych) 

Półki wykonane ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej, malowanej lakierem proszkowym.Nie 

mogą posiadać ostrych krawędzi i kantów. Półka musi być wygięta trzykrotnie na swojej dłuższej 

krawędzi i dwukrotnie na krótszej. Zagięte boki półki należy połączyć na zasadzie  

zaczepu(zagięcia) uniemożliwiającego rozerwania półki po jej obciążeniu. Wykluczone są 

łączenia na nity, śruby, zgrzewy czy spawanie.  

Każda półka powinna mieć możliwość niezależnej regulacji, zawieszana na zaczepach, które nie 

wystają poza obrys półki i ściany bocznej regału. 

Konstrukcja ściany bocznej i zaczepu ma pozwalać na niezależne mocowanie zaczepów po obu 

stronach ściany bocznej regału. 

Wszystkie regały należy wyposażyć w półkę kryjącą nie stanowiącą elementu konstrukcyjnego 

regału. 

7. Panel frontowy do regałów w pomieszczeniach magazynowych Wypożyczalni nr 0.7 i 0.9 

Panele stosowane są od frontu regałów przykrywając elementy napędowe. Osłona /panel 

wykonana z jednolitej blachy zimnowalcowanej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. 

Panele należy także zamontować na widocznych frontach regałów stacjonarnych. 
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Instrukcja obsługi regału w formacie A4 umieszczona na panelu jednego regału w każdym 

pomieszczeniu. 

Wykonawcy w ofercie muszą przedstawić projekt rozmieszczenia regałów przesuwnych i 

stacjonarnych uwzględniający wymiary pomieszczeń magazynowych oraz lokalizacje przeszkód. 

Projekt należy opracować na podstawie załączonych rzutów pomieszczeń 0.7 i 0.9.  Załącznik do 

opisu przedmiotu zamówienia do Cz.1. Regały należy rozmieścić w taki sposób aby 

powierzchnię pomieszczeń magazynowych wykorzystać w sposób jak najbardziej efektywny (jak 

największa liczba półek) z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. 

Minimalna ilość półek użytkowych w regałach przesuwnych i stacjonarnych (bez wliczania półki 

zakrywającej) minimum 1400 mb półki. 

 

II.Regały metalowe stacjonarne do pozostałych pomieszczeń biblioteki o łącznej długości półek 

836,6 mb. 

1. Wypożyczalnia pomieszczenie nr 0.5  

Regały metalowe stacjonarne jedno i dwustronne, kolor RAL 7035 

- głębokość półki 250 mm 

- długość półek - 80 cm, 100 cm (mierzone w osiach bocznych) 

- ilość półek w regale: 7 półek użytkowych + półka zakrywająca 

- nośność półki min.65 kg 

- rozstaw półek w świetle 240-260 mm 

- ściany boczne regałów pełne wykonane z blachy stalowej pokrytej lakierem nanoszonym 

proszkowo i utwardzonym piecowo. Ściana stanowi jednolitą konstrukcję wykonaną z jednego 

arkusza blachy. Boki wyposażone musza być w wycięcia na zaczepy półek w rozstawie co 20-30 

mm.Półki zawieszane mają być na zaczepach bez konieczności używania narzędzi przy zmianie 

rozstawu półek. Otwory w ścianie bocznej oraz konstrukcja zaczepów musi wykluczać 

przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów oraz gwarantować stabilność. 

Zaczepy nie wystają poza obrys ścian i półek. 

- wysokość boku regału dostosowana do potrzeb Zamawiającego w zakresie rozstawu półek. 

- ściany boczne regału połączone stężeniami krzyżowymi. 

- półki wykonane ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej, malowanej lakierem proszkowym w 

kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Zagięte boki półki należy połączyć na zasadzie zaczepu 

(zagięcia) uniemożliwiającego rozerwania półki po jej obciążeniu. Wykluczone są łączenia na nity, 

śruby, zgrzewy czy spawanie, 

- wszystkie półki poziome łącznie z zakrywającą bez ostrych krawędzi z systemem bez 

narzędziowego ich mocowania do boków regałów, półki na dłuższych krawędziach trzykrotnie 

gięte i dwukrotnie na krótszych, 

- regulacja rozstawu półek co 20-30 mm oddzielne dla każdej półki, 

- wszystkie regały należy wyposażyć w półkę kryjącą nie stanowiącą elementu konstrukcyjnego 

regału, 

- regały bez ostrych krawędzi i kantów, 

- metalowe elementy malowane proszkowo z utwardzeniem termicznym , 

- regały dwustronne muszą mieć tylne ograniczniki zsuwania się książek w postaci pionowych 

listew o wys.min. 30 mm z możliwością ich montażu i demontażu bez użycia jakichkolwiek 

narzędzi. 

Panel frontowy do Wypożyczalni pomieszczenie nr 0.5 

Zamontowane na widocznych frontach regałów jedno i dwustronnych . 

Panel frontowy wypełniony płytą meblową kolor olcha lub równoważny, grubość panelu max 6 cm, 

wyposażony w tabliczki(szyldy) do opisu zawartości regału.  

- ustawienie regałów stacjonarnych pokazano w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia do 

Cz.1. 

założono: 

>1  ciąg 5 regałów jednostronnych po 100 cm   (+1 panel boczny) symbol A 

> 1 ciąg 4 regałów jednostronnych po 100 cm  (+1 panel boczny) symbol B 

>2  ciągi po 2 regały jednostronne po 100 cm  (+2 panele boczne) symbol C 

>5 sztuk  regałów pojedynczych jednostronnych po 100 cm (+6 paneli bocznych) symbol D 
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> 4 sztuki regałów pojedynczych jednostr. po 80 cm (+ 8 paneli bocznych) symbol E 

> 2 ciągi 3 regałów dwustronnych po 100 cm  (+4 panele boczne) symbol F 

>2 ciągi 4 regałów dwustronnych po 100 cm  (+ 4 panele boczne) symbol G 

2. Czytelnia i mediateka pomieszczenie nr 105 i 105a 

Technologia wykonania regałów stacjonarnych i paneli jest identyczna jak wyżej ale płyta meblowa 

w panelu kolor buk lub równoważny. 

Regały metalowe stacjonarne jedno i dwustronne,  

- głębokość półki 250 mm 

- długość półek - 80cm, 100 cm, 120 cm (mierzone w osiach bocznych) 

- ilość półek w regale: 6 półek użytkowych + półka zakrywająca 

- nośność półki min.65 kg 

- rozstaw półek w świetle 300 mm- 320 mm 

- ustawienie regałów  pokazano w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia do Cz.1  

- założono: 

> 1ciąg 5 regałów jednostronnych po 100 cm (+1 panel boczny) symbol A 

>1 ciąg 6 regałów jednostr. po 100 cm (+ 1 panel boczny) symbol B 

>1 sztuka regał jednostronny 100 cm (+1 panel boczny) symbol C 

>1 ciąg = 1 regał jednostr. 100 cm + 1 regał jednostr. 120 cm (+1 panel boczny) symbol D 

>1 ciąg  2 regałów jednostr. po 80 cm (+ 2 panele boczne) symbol E 

>3 ciągi 2 regałów dwustronnych po 100cm (6 paneli bocznych) symbol F 

Regały metalowe na czasopisma 

Technologia wykonania regałów stacjonarnych i paneli jest identyczna jak wyżej 

- głębokość półki - ok.350 mm 

- rozstaw półek w świetle 300 mm-320 mm 

- ilość półek w regale - od dołu 3 poziomy zwykłych półek a od góry 3 poziomy półek uchylnych, 

- półki uchylne od zewnętrznej strony muszą posiadać zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem się 

czasopism w formie listwy oporowej. Pod każdą półką uchylną powinna znajdować się półka 

pozioma na której będzie wsparta uchylna. Każdy regał należy wyposażyć w półkę kryjącą, nie 

stanowiącą elementu konstrukcyjnego regału. 

- długość sekcji mierzona w osiach boków – 100 cm 

- ściany boczne regałów pełne 

- ilość regałów - regał jednostronny o dł 3 x 100 cm – 1 sztuka (+1 panel boczny) symbol G 

Regały metalowe na audiobooki i filmy  

Technologia wykonania regałów stacjonarnych i paneli jest identyczna jak wyżej 

- głębokość półki - 25 cm 

- rozstaw półek w świetle 210 mm-230 mm 

- długość sekcji mierzona w osiach boków – 100 cm, 120 cm. 

- ściany boczne regałów pełne, 

- ilość półek w regale: 7 półek użytkowych + półka zakrywająca 

- ustawienie regałów - założono: 

>1 ciąg = 1 regał jednostronny  100cm+ 1 regał jedn. 120 cm (+ 1 panel boczny) symbol H 

> 1 regał jednostronny 100 cm (+ 1 panel boczny) symbol I 

3. Magazyn Czytelni  

Technologia wykonania regałów stacjonarnych jest identyczna jak wyżej ale bez tylnych 

ograniczników zsuwania się książek, 

Panel wykonany z jednolitej blachy zimnowalcowanej lakierowanej proszkowo. Panel powinien być 

wyposażony w tabliczkę do opisu zawartości regału. 

- głębokość półki 30cm 

- długość półek - 100 cm (mierzone w osiach bocznych) 

- ilość półek w regale: 5 półek użytkowych + półka zakrywająca 

- nośność półki min.65 kg 

- rozstaw półek w świetle 390 - 410 mm 

- ściany boczne regałów pełne, 

- ustawienie regałów - założono ciągi: 

>7 ciągów 4 regałów dwustronnych po 100cm – (7 paneli bocznych) 
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4. Regał metalowy do serwerowni 

regał metalowy jednostronny – 1 szt.  

technologia wykonania jak wyżej ale ściany boczne słupkowe(otwarte) 

- głębokość półki min.40cm 

- długość półek - 100 cm (mierzone w osiach bocznych) 

- ilość półek w regale: 5 półek użytkowych + półka zakrywająca 

- nośność półki min.65 kg 

- rozstaw półek w świetle 390- 410  mm 

5. Dodatkowe wyposażenie 

Przekładki/ oddzielacze podwieszane - materiał to drut/pręt z chromowanej stali nierdzewnej stali 

nierdzewnej min. 5 mm wygięty w kształt litery V lub W, zamocowany od spodu półki. 

Mocowania i sprężystość pręta muszą gwarantować stabilność i nie przesuwanie się oddzielaczy 

po założeniu w trakcie użytkowania, jednocześnie muszą zapewniać łatwe przestawianie 

oddzielaczy. Ilość - 300 sztuk 

Wymagane atesty i certyfikaty: 

- atest higieniczny, 

- klasyfikacja ogniowa, 

- certyfikat zgodności  z polskimi normami, 

- świadectwo bezpieczeństwa pracy.  
 

Miejsce dostawy: ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów 
 

 

Wymóg zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust.3a Pzp - część nr 1. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy w zakresie: 

montażu przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. 

Dz. U. z 2019r., poz. 1040).  

2. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w 

zakresie opisanym w pkt. 1 będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1040). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w pkt. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania ww. wymogów, 

2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 1. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, zawierające informacje w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia 

umowy/ów o pracę, rodzaj umowy/ów o pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika/ów. 

Powyższe oświadczenie powinno także zawierać określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2)  poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującej/ych w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy. Kopia/e umowy/ów winna/y zawierać informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię/ona 
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i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów, datę/y zawarcia umowy/ów o pracę, rodzaj 

umowy/ów o pracę oraz zakres/y obowiązków pracownika.  

3) poświadczoną/e za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie pracownika/ów przez 

pracodawcę do ubezpieczeń. Kopia/e dowodu/ów potwierdzającego/ych zgłoszenie 

pracownika/ów przez pracodawcę do ubezpieczeń winna/y zawierać informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 

szczególności imię/ona i nazwisko/a zatrudnionego/ych pracownika/ów. 

 
Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 

podane w załączonych dokumentach są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. 

zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub 

lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry 

techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, 

przeznaczenie urządzeń itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane 

wymagania.  

Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

W załączeniu: 

 1. Rzut pomieszczenia: 0.7 oraz 0.9. 

2. Rzut pomieszczeń: 0.5 wypożyczalnia oraz 105 i 105a czytelnia i mediateka z koncepcją ich 

zagospodarowania. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  

Część nr 2: Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia na wymiar do Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 
 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Ilość 

szt./ 

zestaw/y 
1 Wyspa pod komputery 

Składa się z 4 modułów tworzących koło, średnica 180 cm, blat wykonany z płyty meblowej o grubości min. 

25 mm.,kolor buk.,  wykończenie blatu obrzeżem PCV/ABS o grubości min.2 mm.w kolorze niebieskim. 

Metalowe nogi, matowe z profilu o przekroju min. 35 mm. Przepustka na kable min.10 cm. Dolny panel 

kryjący z płyty meblowej o grubości min.18 mm z obrzeżem PCV/ABS min.2 mm. 

Wysuwana półka na klawiaturę na prowadnicach kółkowych przy każdym module: 

Wymiary półki: głębokość- min.35 cm, szerokość min. 45 cm, grubość min.18 mm, wykończenie półki 

obrzeżem ABS/PCV min. 2mm. Kolory buk. 

Miedzy modułami przegrody z blachy perforowanej  o wys.min. 35 cm . kolor srebrny/szary. Rogi 

zaokrąglone. 

 

1 szt. 

 

2 Stolik do Czytelni  

Wymiary: wys.75 cm, blat 75 x 60 cm. Metalowa podstawa stołu, matowa. Nogi o średnicy 60 mm. Blat 

wykonany z płyty meblowej o grubości min. 26 mm. Obrzeże blatu  ABS/PCV o grubości min. 2 mm.  

Kolor blatu – buk, kolor obrzeży -niebieski. 

Rogi blatu zaokrąglone. Regulacja nóżek. 

 

6 szt. 

3 Biurko narożne   

Wymiary maksymalne 160x100 cm, wys. 76, głęb. 50 cm. Wykonane z płyty laminowanej o grubości min 18 

mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grub.min.1 mm. Przelotki w blacie, Pod blatem 

uwzględnić wysuwaną półkę na klawiaturę, szerokości 55 cm, oraz miejsce na pionową jednostkę 

komputerową. Do każdego biurka podstawka pod monitor w kształcie trójkąta o wysokości 15 cm, pozostałe 

wymiary 30x20x20 cm. Do każdego biurka dostarczyć kontener mobilny z 3 szufladami (43x50x62cm h) 

 

 

2 zestawy 

4 Donice na roślinność  
zgodnie z załączonymi rysunkami nr 0.01p oraz 0.02p 

Wykonane z płyty meblowej kolor olcha berlińska lub równoważny, stelaż metalowy z czarnego profilu na 

sztuczną zieleń  

 

4 szt. 

5 Zestaw mebli na wymiar do Oddziału dla Dzieci  
zgodnie z załączonymi rysunkami: 

układ funkcjonalny- rysunek nr 0.1U 

biurko z ladą -rys. 0.01w i 0.02.w 

kącik dla najmłodszych: elementy wyposażenia: regał 1- 1 szt., regał 2- 2 sztuki, siedziska - 2 szt. – rysunek nr 

0.03w; regał III- 2 sztuki- rysunek nr 0.04w, 

regał/szafka z miejscem na drukarkę – 1 szt.- rysunek nr 0.05w; biurka komputerowe- szt.4- rysunek nr 0.06 

w; regał na książki I- sztuk 3- rysunek nr 0.07w; 

regał na książki II – 2 sztuki- rysunek nr 0.07Aw ;regał na książki z siedziskiem – 2 sztuki- rysunek nr 0.08w; 

gazetownik- 1 sztuka- rysunek nr 0.09w; regał na książki IV- 2 sztuki- rysunek nr 0.10w; regał na książki IV – 

1 sztuka- rysunek 0.10Aw; 

szafa I – 1 sztuka (2 części) z grafiką– rysunek nr 0.11w; szafa II z grafiką,z siedziskiem – 1 sztuka – rysunek 

0.12.w; szafa III z grafiką, z siedziskiem – 1 sztuka – rysunek 0.13 w.  Meble wykonane z płyty meblowej 

laminowanej MDF grubość 18 mm  ,w palecie kolorów NCS lub równoważnych. 

Należy zastosować system okuć BLUM lub równoważny, wykończenie krawędzi PCV/ABS regały i szafy o 

grubości min.1 mm, krawędzie biurek komputerowych oraz lady  o grubości min.2 mm PCV/ABS. Uchwyty 

do szaf gałki/kulki w kolorze białym i czarnym. Siedziska wykonane z tkaniny obiciowej Toronto lub 

równoważnej. Dane techniczne: I gatunek, odporność na ścieranie min.80 000 cykli, gramatura min. 

50g/mb.Kolor szary/popiel. Grafika wykorzystana na froncie szaf: www.shutterstock.com, nr grafiki 

248639083 (rys.0.13w; 0.12.w; 0.11w)  

 

 

 

1 

zestaw 

 

Miejsce dostawy: ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów 

Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 

podane w załączonych dokumentach są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. 

zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub 

lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry 

techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, 

przeznaczenie urządzeń itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane 

wymagania.  

Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

W załączeniu: 

Rysunki.  

http://www.shutterstock.com/
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część nr 3 

Część nr 3: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia w standardzie do Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy w Staszowie w ramach zadania: „Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 
 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia Ilość 

szt./ 

zestaw/y 
1 Szafa biurowa dwudrzwiowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x100x40cm, wykonana z płyty laminowanej min. 18mm. Obrzeża 

oklejone PCV/ABS, metalowe uchwyty. Plecy wykonane z płyty meblowej lub z płyty HDF. Szafa z 

drzwiami zamykanymi na zamek z min. 2 kluczami. 5 przestrzeni półkowych. Kolor olcha 

1 szt. 

2 Szafa biurowa dwudrzwiowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x60x35cm. Wykonana z płyty laminowanej min. 18mm, metalowe 

uchwyty,  zamek z min. 2 kluczami. Obrzeża oklejone PCV/ABS . Plecy wykonane z płyty meblowej lub z 

płyty HDF. 5 przestrzeni półkowych. Kolor buk lub równoważny. 

2 szt. 

3 Szafa aktowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x80x40cm. Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18mm. 5 

przestrzeni na segregatory, 2 dolne przestrzenie zamykane, 3 górne przestrzenie otwarte. Zamek z min. 2 

kluczami. Drzwi skrzydłowe. Widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS. Uchwyty metalowe. Kolor  

dąb sonoma/ mahoń 

1 szt. 

4 Szafa aktowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x80x40cm. Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18mm. Drzwi 

skrzydłowe zamykane na zamek z min. 2 kluczami. 5 przestrzeni na segregatory. Uchwyty metalowe. Kolor 

dąb sonoma 

1 szt. 

5 Szafka pod drukarkę: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 60x50x40cm. Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. 

 2 przestrzenie. Obrzeża PCV/ABS. Kolor dąb sonoma 

1 szt. 

6 Szafka na klucze: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 55x38x8cm. Wykonana z blachy stalowej, na 50 kluczy, regulowane listwy 

na klucze. Zamykana na zamek z min. 2 kluczami. Kolor szary. 

1 szt. 

7 Szafa ubraniowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x100x60cm. Szafa dwudrzwiowa. Wewnątrz szafa posiada 1 półkę i 1 

drążek na wieszaki. Wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18mm. Obrzeża oklejone PCV/ABS. 

Drzwi zamykane na zamek z min. 2 kluczami. Kolor dąb sonoma 

1 szt. 

8 Szafa ubraniowo-aktowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x100x50cm, szafa dwudrzwiowa. Wykonanie z płyty laminowanej o 

grubości min. 18mm. Tył szafy (plecy) wykonane z płyty meblowej lub z płyty HDF. Po jednej stronie 5 

przestrzeni półkowych, po drugiej półka, pod nią drążek na ubrania.  zamek z min. 2 kluczami. Kolor olcha 

1 szt. 

9 Szafa ubraniowo-aktowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 200x80x40cm. Szafa dwudrzwiowa. Wykonana z płyty laminowanej min. 

18mm. Metalowe uchwyty, podział po równo na część aktową i ubraniową. W części aktowej 5 przestrzeni 

półkowych, w części ubraniowej na dole 1 półka, u góry 1 drążek metalowy. Tył szafy (plecy) wykonane z 

płyty meblowej lub z płyty HDF. Zamykana na zamek z min. 2 kluczami. Kolor olcha – 1 szt, dąb sonoma-2 

szt. 

3 szt. 

10 Krzesło: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 85,5x50x46cm. Miska siedziska i oparcie wykonane z bukowej ,profilowanej 

sklejki. Stabilna, chromowana lub malowana proszkowo metalowa rama. Składowanie w stosie – max 4 

sztuki. Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie. Siedzisko wymiary (SxG)min. 47x43cm. Rodzaj tapicerki 

–typu oban lub równoważny 

(ścieralność min. 40000 cykli).EF-078 niebieski – 15 szt., EF-808 pomarańczowy – 17szt. 

32 szt. 

11 Krzesło składane plastikowe: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 80x45x45cm. Wymiary siedziska min.39x37,5 cm.Siedzisko i oparcie 

tapicerowane ekoskórą. Stelaż krzesła wykonany z rury okrągłej malowanej proszkowo na kolor srebrny. 

Nogi zabezpieczone stopkami antypoślizgowymi i zabezpieczającymi przed rysowaniem. Bardzo szybki 

system składania. Kolor – 30 szt. szary, 20 szt. czerwony 

50 szt. 

12 Krzesło konferencyjne typu ISO: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 82x53x56cm., głębokość siedziska- min. 42 cm. Siedzisko i oparcie pokryte 

tkaniną odporną na ścieranie. Rama metalowa malowana proszkowo na kolor czarny. Stopki na nogach 

krzesła z tworzywa sztucznego. Kolor granatowy lub niebieski 

30 szt. 

13 Fotel obrotowy: 

Wymiary ogółem: szerokość min. 62cm, wysokość 99 – 110cm. Siedzisko: wysokość 40 – 50 cm, głębokość 

min. 47cm, szerokość min. 48cm. Mechanizm TILT. Podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa. 

10 szt. 
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Siedzenie i oparcie wykonane z tkaniny nylonowej. Wyprofilowane oparcie w części lędźwiowej 

zapewniające prawidłową podstawę. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika gazowego. 

Maksymalne obciążenie 130kg. Odporność tkaniny na ścieranie. Kolory: 3 szt.-jasnobeżowy, 3 szt.-niebieski, 

3 szt.-pomarańczowy, 1 szt.- czarny 

14 Fotel: 

Wymiary (WxSxG): minimalnie 77x59x50cm. Rodzaj i kolor tapicerki –typu Oban EF-078 (niebieski) lub 

równoważny – 2 sztuki, Oban-EF-012 (kremowy) lub równoważny- 2 szt. 

4 szt. 

15 Sofa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 77x129x63cm. Rodzaj i kolor tapicerki –typu Oban EF-078 (niebieski) lub 

równoważny. 

2 szt. 

16 Biurko komputerowe z półką 21A: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 75x70x50cm. Wysuwana półka pod klawiaturę na metalowej prowadnicy 

rolkowej. Wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Krawędzie blatu oklejone 

okleiną PCV/ABS, standotron min. 1mm. Kolor buk 

5 szt. 

17 Biurko pod komputer: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 75x80x45cm. Wysuwana szufladka pod blatem na metalowej prowadnicy 

rolkowej. Wykonane z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Krawędzie oklejone okleiną 

PCV/ABS min. 1mm. Kolor buk. 

1 szt. 

18 Stół drewniany składany: 

Wymiary (WxSxD) minimalnie 75x70x140cm. Blat wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 

min. 25mm. Stalowa konstrukcja o profilu min.30x30 mm, malowana proszkowo na kolor srebrny.Obrzeże 

PCV/ABS o grubości min. 2mm. System składania CLICK-CLACK – blokada 1 przyciskiem. Kolor dąb 

sonoma. 

10 szt. 

19 Stół kwadratowy: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 78x80x80cm. Blat kwadratowy, wykonany z płyty laminowanej, okleiny 

PCV/ABS . Podstawa stołu: lite drewno bukowe, stół nierozkładany. Kolor olcha. 

1 szt. 

20 Stolik kawowy: 

Wymiary (WxSxG) min.55x110x68cm z dodatkową półką na wysokości min.22,5 cm,z płyty meblowej 

matowej, obustronnie laminowanej o grubości min.28 mm.Obrzeże ABS/PCV. Kolor dąb sonoma. 

1 szt. 

21 Owalny stolik kawowy: 

Wymiary (WxSxD) minimalnie 45x70x110cm, Wykonany z płyty lakierowanej MDF. Nogi z drewna 

bukowego, kształt blatu: owalny. Stolik kawowy z dodatkową półką pod blatem, odległość między blatami 

ok.25cm. kolor jasnoszary. 

1 szt. 

22 Wieszak na ubrania: 

Wymiary: wysokość min. 170cm, średnica podstawy min.38cm. Wieszak wyposażony w: 5 górnych haków 

na okrycia głowy. 5 dolnych haków na kurtki, płaszcze. 4 haki na odzież dziecięcą. Posrebrzane metalowe 

elementy, wbudowany stojak na parasole. Na zakończenie haków gałki zapobiegające zsuwaniu się ubrań. 

Stelaż wykonany z naturalnego drewna zabezpieczonego emulsją wodną. Kolor : 3 sztuki olcha, 1 szt. biały 

4 szt. 

23 Drabinka 2 – stopniowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 78x47x51cm. Drabinka składana ze stopniami i matami antypoślizgowymi. 

Zabezpieczenie przed złożeniem (blokada bezpieczeństwa). Wytrzymałość do 150 kg. Materiał: stal, plastik.  

1 szt. 

24 Drabinka 3 – stopniowa: 

Wymiary (WxSxG) minimalnie 107 x 69 x 47cm. Drabina stabilna składana, z dużymi stopniami i matami 

antypoślizgowymi. Zabezpieczenie przed złożeniem (blokada bezpieczeństwa) – stabilne belki z rury stalowej, 

duże stopnie i wysoki, wygodny do trzymania uchwyt z rury kwadratowej. Wytrzymałość do 150kg.  

2 szt 

25 Meble do pomieszczenia socjalnego: 

Wymiary minimalnie dł. – 260 cm, szafki dolne szerokość – 200cm, szafki górne szerokość – 260cm.  

Wysokość szafek dolnych – 86cm, wysokość cokołu – 10 cm, wysokość szafek górnych – 58cm, głębokość 

szafek górnych – 30 cm, głębokość szafek dolnych – 45 cm, głębokość blatu – 60 cm, grubość blatu – 2,8 cm. 

Wysokiej jakości płyta meblowa. Blat cięty na szafkach dolnych 60cm + 60cm., kolor w odcieniu szarości. 

Uchwyty metalowe. Szafki wykończone obrzeżem ABS/PCV min. 0,6mm. Korpus – płyta laminowana 

18mm. Fronty – MDF foliowany min 16mm, wysoki połysk bez widocznej krawędzi.Kolor biały lub dąb 

sonoma. Zawiasy regulowane. Prowadnice szuflad metalowe, rolkowe. Górne szafki mocowane na 

zawieszkach regulowanych  (do każdej szafki wiszącej 2 sztuki szyn montażowych w komplecie). 

1 zestaw 

26 Szafy do archiwum: 

Wymiary (WxSxG) min. 190x90x40 cm. Metalowa, grubość stali min.0,6 mm, stabilna budowa, zamek 

regulowany zabezpieczający w 3 punktach, regulowane przestawne półki, udźwig półki min.50 kg. 

2 szt 

27 Pufa worek XXXL: 

Wymiary (WxSxG) min.120x90x90 cm. Materiał ekoskóra. kolory: niebieski, czerwony, zielony, żółty,  po1 

sztuce  

4 szt 

28 Krążki do siedzenia dla dzieci: 

Wymiary min.śr. 35 cm, grub.min. 5 cm. Wypełnienie z pianki, pokryte trwałą tkaniną PCV. 12 szt. w 12 

kolorach 

2 komplety 
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Miejsce dostawy: ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów 
 

Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę 

podane w załączonych dokumentach są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. 

zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub 

lepszych od podanych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry 

techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, 

przeznaczenie urządzeń itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane 

wymagania.  

Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

W załączeniu: 

Rysunki, zdjęcia poglądowe 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - 

Część nr 4: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz 

oprogramowania do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie w ramach zadania: 

„Nowoczesna biblioteka w Staszowie” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, 

Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” 

Lp. Przedmiot dostawy Jedn. 

miary 
Ilość 

Nazwa produktu/opis Opis produktu  

Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 2 3 4 5 

1. Komputer szt. 5 

Procesor:  Procesor musi osiągać co najmniej podane niżej minimalne wyniki w 

podanych testach  

  

PassMark CPU MARK Co najmniej 11642 punktów 

3DMark Fire Strike Physics Score Co najmniej 11989 punktów 

Pamięć RAM:  8 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz) 

Maksymalna obsługiwana ilość 

pamięci RAM:  

minimum 16 GB 

Ilość gniazd pamięci (ogółem / 

wolne):    

minimum 2, zajęte 1 

Karta graficzna:   Karta graficzna musi osiągać co najmniej podane niżej minimalne 

wyniki w podanych testach 

PassMark G3D Mark Co najmniej 1208 punktów 

3Dmark Fire Strike Graphics 

Score 

Co najmniej 720 punktów 

Dysk SSD M.2:  Co najmniej 256 GB 

Dysk HDD SATA: Co najmniej 1000 GB 

Napęd optyczny Umożliwiający odczyt i zapis co najmniej płyt Cd, DVD  

Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa 

Łączność: Co najmniej Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 

Rodzaje wejść / wyjść - panel 

przedni:  

Co najmniej USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – minimum 2 szt.,  

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – minimum 1 szt., 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

Rodzaje wejść / wyjść - panel 

tylny: 

Co najmniej USB 2.0 - 4 szt., Wejście/wyjścia audio - 3 szt., RJ-45 

(LAN) - 1 szt., VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., AC-in (wejście 

zasilania) - 1 szt. 

Porty wewnętrzne (wolne): 

 

Co najmniej PCI-e x16 - 1 szt., PCI-e x1 - 1 szt., SATA III - 1 szt., 

Kieszeń wewnętrzna 3,5" – minimum 1 szt. 

Zasilacz: Co najmniej 200 W 

Zainstalowany system 

operacyjny: 

 Microsoft Windows 10 Pro PL (64-bit) 

Dodatkowe informacje: Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) 

Dołączone akcesoria: Co najmniej: Kabel zasilający, Mysz przewodowa, Klawiatura 

przewodowa 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
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Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 

komputera 

Gwarancja: Co najmniej 36 miesięczna gwarancja z czasem reakcji na następny 

dzień roboczy (NBD), z opcją zachowania dysku twardego. Naprawa 

na miejscu u klienta. Możliwość wykupienia dodatkowej gwarancji 

po ustaniu podstawowej 

2. Monitor szt. 5 

Rodzaj monitora Panoramiczny   

Przekątna ekranu [cal]: Co najmniej 21.5 

Rozdzielczość: Co najmniej 1920 x 1080 (FullHD) 

Format:  16:9 

Typ matrycy: IPS 

Rodzaj podświetlenia: WLED 

Czas reakcji [ms]:  Maksimum 8 

Częstotliwość odświeżania: Co najmniej 60Hz 

Jasność [cd/m2]: Co najmniej 250 

Kontrast statyczny: Co najmniej 1000:1 

Kontrast dynamiczny: Co najmniej 10000000:1 

Kąty widzenia:  Co najmniej 178 stopni (pion)/178 stopni (poziom) 

Porty wejścia: Co najmniej D-Sub, DVI, HDMI 

Możliwość montażu na ścianie 

(VESA): 

Tak 

Załączone wyposażenie: 

 

Co najmniej: Instrukcja obsługi, Podstawka, Przewód D-Sub, 

Przewód zasilający 

Gwarancja: Co najmniej:  24 m-ce 

3. Projektor szt. 1 

 Rozdzielczość natywna: Co najmniej 1920 x 1200   

Maksymalna rozdzielczość:  Co najmniej 1920 x 1200 

Jasność w trybie standardowej 

jasności:    

Co najmniej 4000 lm 

Format obrazu: 16:10 

Zgodne proporcje obrazu: Co najmniej 16:9, 4:3 

Współczynnik kontrastu:  Co najmniej 20000:1 

Współczynnik projekcji:  1.13 do 1.47 (2082.80 mm@2000 mm) 

Zoom cyfrowy:  Co najmniej: 2x 

Korekcja zniekształceń 

pionowych:   

Co najmniej -20°/+20° 

Korekcja zniekształceń 

poziomych:   

Co najmniej -20°/+20° 

Synchronizacja pionowa: Co najmniej 24 Hz – 120 Hz 

Synchronizacja pozioma: 

   

Co najmniej 15 kHz – 100 kHz 

Obsługiwany kolor:  Co najmniej 1,07 Billion kolorów (30-bit) 

Typ obiektywu:  Ręczne ustawienie ostrości, Zoom ręczny 
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Jasność obiektywu: F/2.5 - F/2.782 

Minimalna ogniskowa: 16.91 mm 

Maksymalna ogniskowa: 21.60 mm 

Minimalna długość przekątnej 

obrazu:    

812.80 mm 

Maksymalna długość 

przekątnej obrazu: 

  

7.62 m (300") 

Typ lampy:  UHP  

Liczba lamp:   1 

Moc lampy:   Co najmniej 240 W 

Trwałość lampy w trybie 

normalnym:   

Co  najmniej 4000 godzin 

Trwałość lampy w trybie 

ekonomicznym:   

Co najmniej 10000 godzin 

Żywotność lampy w trybie 

ExtremeEco:  

Co najmniej 15000 godzin 

Liczba portów USB:  Co najmniej 1 

Liczba portów Composite 

Video: 

Co najmniej 1 

Liczba portów sieciowych  

(RJ-45):    

Co najmniej 1 

Liczba wejść VGA:  Co najmniej 2 

Liczba wyjść VGA:  Co najmniej 1 

Liczba wejść audio:  Co najmniej 1 

Liczba wyjść audio:  Co najmniej 1 

Całkowita liczba portów 

HDMI: 

Co najmniej 2 

System projekcyjny:  DLP 

Metoda projekcji: Front, Sufit, Tył 

Kompatybilność wideo: Co najmniej: EDTV, HDTV, NTSC, PAL, SDTV, SECAM 

Liczba głośników:  Co najmniej 1 

Moc wyjściowa głośnika:  Co najmniej 16 W 

Odtwarzanie plików multimed.: Co najmniej: PDF, Excel, PowerPoint, Word 

Zasilacz:    

Napięcie wejściowe 

100 V AC~240 V AC 

Pobór mocy podczas pracy:  maksymalnie 300 W 

Pobór mocy podczas pracy  

(tryb Eco):  

maksymalnie 210 W 

Temperatura pracy:  0 °C do 40 °C 

Wilgotność pracy:   80% Maksimum (wilgotność względna) 

Wyposażenie: Co najmniej pilot, kabel zasilający, instrukcja obsługi 

Gwarancja Co najmniej:  36 m-cy na urządzenie, co najmniej 12 miesięczna na 

lampę 

4. Ekran szt. 1 

 Ekran elektryczny o przekątnej Co najmniej 95" w formacie 16:10   

Powierzchnia biała robocza:

  

Co najmniej 200 x 125cm 
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Czarne obramowanie 

prawa/lewa strona: 

   

Co najmniej 5 cm 

Czarne obramowanie na dole: Co najmniej 5 cm 

Czarny spadek u góry: Co najmniej 30 cm 

Współczynnik odbicia światła 

(Gain):  

Co najmniej 1.0 

Typ projekcji:  Co najmniej projekcja przednia 

Obudowa:   Co najmniej aluminiowa z wbudowanym odbiornikiem IR 

Montaż:  Co najmniej ścienno-sufitowy 

Silnik:    Co najmniej rurowy 

Wymiary kasety:  Co najmniej 228 x 10 x 10 cm 

Wymiary transportowe:  Maksymalnie 260 x 18 x 18 cm 

Wyposażenie: Co najmniej pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi 

Gwarancja:   Co najmniej 24 miesiące 

5. Oprogramowanie dla osób niedowidzących szt. 1 

 Powiększanie obrazu: Co najmniej 60x   

Możliwość regulowania:  Co najmniej koloru, kontrastu i jasności 

Zestaw trybów powiększania 

ekranu:  

Co najmniej pełny ekran, podzielony ekran, okienko, lupy, itp. 

Udźwiękowienie:  Co najmniej system operacyjny Windows, programów MS Office, 

Excel, Word, WordPad, NotePad oraz Internet Explorer 

Odczytywanie dowolnego tekstu 

z ekranu: 

Co najmniej dokumenty, menu, strony internetowe, wiadomości mail 

Oznajmianie:  Co najmniej ikon i etykiet elementów graficznych na stronach 

internetowych, podczas pisania znaków, słów lub obu jednocześnie 

Udostępnianie obsługi:  Co najmniej notatników i monitorów brajlowskich, brajla 

komputerowego lub literackigo (poziom 1 lub poziom 2) 

Możliwość programowania: brajla komputerowego lub literackiego (poziom 1 lub poziom 2) Co najmniej skrótów klawiszowych w brajlu 

6. Klawiatura dla osób niedowidzących: szt. 1 

 Klawiatura: QWERTY + numeryczna + klawisze szybkiego dostępu   

Napisy na klawiszach: Kontrastowe, duże napisy na klawiszach 

7. Urzadzenie wielofunkcyjne   

 Typ urządzenia:  Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 

Technologia druku Laserowa kolorowa 

Maksymalny format papieru Co najmniej A3 

Maksymalna wydajność tonera 

(A4, 5% pokrycie) 

Co najmniej 15000 stron (monochrom.), co najmniej 5500 stron 

(kolor) – toner o normalnej wydajności, co najmniej 9500 stron 

(kolor) – toner o zwiększonej wydajności 

Funkcja oszczędzania toneru Tak 

Standardowa pamięć operacyjna Co najmniej 1,5 GB 

Dysk twardy Co najmniej 250 GB 

Miesięczne obciążenie Co najmniej do 10000 stron 

Rozdzielczość druku Co najmniej 1200 x 1200 

Prędkość wykonania pierwszej 

kopii:  

Maksymalnie 6 sek 
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Szybkość druku Co najmniej 20 str/min (monochrom.), co najmniej 20 str/min (kolor) 

Duplex Tak, automayczny 

Skanowanie w kolorze tak 

Skanowanie duplex tak 

Optyczna rozdzielczość 

skanowania 

Co najmniej 600x600 

Skala szarości Co najmniej 256 odcieni 

Skanowanie do plików Co najmniej tiff, jpeg, pdf 

Miejsce zapisu skanów Co najmniej do komputera, pamięci USB, serwera FTP, mail, karta 

SD 

Rozdzielczość kopiowania  Co najmniej 600x600 

Szybkość kopiowania Co najmniej 20 str/min 

Możliwość skalowania kopii Tak od co najmniej od 25% do co najmniej 400%, skok co 1% 

Możliwość kopii kilku stron na 1 

stronie 

Tak, co najmniej 8str/1str 

Funkcje dodatkowe Co najmniej usuwanie ramki/środka, centrowanie, sortowanie, 2 str 

na arkusz, 4 str na arkusz 

Ilość podajników Co najmniej 3 

Automatyczny podajnik 

dokumentów (ADF)  

tak 

Pojemność ADF Co najmniej 80 arkuszy 

Podajnik na pojedyncze arkusze tak 

Pojemność głównego podajnika 

papieru 

Co najmniej 550 arkuszy 

Maksymalna pojemność 

podajników 

Co najmniej 1100 arkuszy + podajnik ręczny co najmniej 100 

Odbiornik papieru Co najmniej 500 arkuszy 

Możliwość drukowania kopert tak 

Obsługiwane rodzaje nośników Co najmniej papier zwykły, papier makulatorowy, papier o wysokiej 

gramaturze, etykiety, pocztówki, koperty 

Obsługiwane formaty nośników  Co najmniej A3, A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, 

Officio, B-Officio, M-Officio, GLTR, GLGL, Foolscap, pocztówki, 

kartki indeksowe, koperty (Com10, Monarch, DL, C5) 

Język drukarki Co najmniej PCL 5c, PCL 6 

Port sieciowy Tak, co najmniej LAN 10/100/1000 

Porty komunikacyjne  Co najmniej USB 2.0, Ethernet 

Gwarancja: Co najmniej: 24 miesiące, naprawa u klienta 

Zawartość zestawu: Co najmniej instrukcja w języku polskim, okablowanie, 

pełnowydajne zasobniki (tonery), sterowniki 

Miejsce dostawy: ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów 

 
Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń oraz wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę podane w 

załączonych dokumentach są przykładowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne, tzn. zastosowanie innych 

materiałów i urządzeń o parametrach i właściwościach co najmniej takich samych lub lepszych od podanych. 

Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz 

jakościowe (m.in. wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń itp.) jakim powinny 

odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.  

Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 


