
1 

Numer sprawy: BPKO.SZP.350.16.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

KANCELARIA SENATU 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

tel.:  22 694-90-35 

fax.: 22 694-92-13 

strona internetowa: www.senat.gov.pl 

 

 

 

działając na podstawie art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamierza udzielić zamówienia 

publicznego – o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ww. ustawy – w trybie 

przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

 

dostawę do Kancelarii Senatu komputerów przenośnych. 

 

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV – 30213100 - 6 - komputery przenośne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 01 października 2020 r.  
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Kancelarii Senatu 60 sztuk komputerów 

przenośnych, zwanych dalej „komputerami”, zgodnych ze specyfikacją techniczną opisaną 

w pkt 1.2. i wymogami jakościowymi określonymi w pkt. 1.3. 

 

1.2. Specyfikacja techniczna komputerów:  

1.2.1.  Matryca: 15.6” matowa (nie dopuszcza się matryc błyszczących), rozdzielczość 

natywna 1920x1080, format ekranu 16:9, niedotykowy ekran; 

1.2.2.  Procesor: czterordzeniowy procesor rodziny x86, który jest w stanie zapewnić 

wydajność całego komputera na poziomie co najmniej 6200* punktów Passmark 

CPUMark, wg zestawienia dla systemów jednoprocesorowych publikowanego przez 

producenta testu na stronie: www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. 
* Ze względu na pewną dynamikę publikowanego zestawienia zamawiający informuje, że za spełniający to 

kryterium uznaje procesor i5-8265U oraz procesory dowolnego producenta lepsze od wymienionego, tzn. z większą 

liczbą punktów w testach. 

1.2.3.  Grafika: zintegrowana; 

1.2.4.  Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 2400MHz; 

1.2.5.  Dysk SSD: min. 120 GB typu SSD; 

1.2.6.  Złącza: gniazdo RJ45 Gigabit Ethernet LAN, HDMI, min 3xUSB 3.0/C (nie dopuszcza 

się adapterów i przejściówek, tzn. klasyczne gniazda mają być zainstalowane na 

krawędzi obudowy); 

1.2.7.  Inne: karta sieciowa WLAN 802.11ac/a/g/n, Bluetooth, złącze słuchawkowe stereo, 

karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę 

matrycy kamera oraz wbudowany mikrofon, uchwyt dla Kensington Cable Lock/Noble 

Lock, podświetlana klawiatura, zasilacz, zintegrowany układ szyfrujący Trusted 

Platform Module; 

1.2.8.  Obudowa: kolor ciemny, np. szary, stalowy, bez wyraźnego zabarwienia; 

1.2.9.  Waga i rozmiar: maksymalnie 2 kg z baterią, maksymalna wysokość 20 mm; 

1.2.10. System operacyjny: Windows 10 Pro (PL) 64b; zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie równoważnych systemów operacyjnych, które muszą akceptować te same 

kody binarne aplikacji i posiadać co najmniej taką samą funkcjonalność; 

1.2.11. Gwarancja: gwarancja producenta 36 miesięcy. Gwarancja musi być świadczona 

w Polsce na podstawie numeru seryjnego urządzenia, bezpośrednio u producenta lub 

jego przedstawiciela. Wykonawca dokona niezbędnych rejestracji, jeśli są wymagane. 

 

1.3. Wymogi jakościowe: 

1.3.1.  Zamawiający jest zainteresowany wyłącznie zakupem komputerów produkowanych  

seryjnie i będących efektem kompleksowego projektu.  

1.3.2.  Zaoferowany model komputera i jego składniki muszą znajdować się w publicznej 

ofercie producenta (zgodność zaoferowanego komputera z publiczną ofertą musi 

obejmować co najmniej obudowę, płytę główną, typ procesora wraz ze sposobem 

odprowadzania chłodzącego go powietrza, dysk). 

1.3.3.  Zaoferowany model komputera musi być oznaczony znakiem CE. 

1.3.4.  Wszystkie dostarczone komputery muszą być fabrycznie nowe i mieć identyczną 

konfigurację. 

1.3.5.  W celu potwierdzenia spełnienia wymogów jakościowych wykonawca oferujący 

komputer dołączy do oferty - Formularz danych szczegółowych oferty - załącznik do 

formularza oferty.   

 

1.4. Inne wymagania: 

1.4.1.  Wykonawcy muszą być gotowi do dostarczenia komputera do testów, w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia otwarcia ofert. Zamawiający będzie wzywał e-mailem wykonawców, 

których oferty spełniły wymogi formalne i techniczne do dostarczenia komputera do 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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testów. Komputer musi być dostarczony w ciągu 2 dni roboczych od wezwania. 

Spełnienie warunków opisanej procedury postępowania jest istotnym warunkiem 

zamówienia. 

1.4.2.  Dostarczony do testów komputer musi być zgodny ze specyfikacją zawartą w ofercie. 

1.4.3.  Zamawiający może odstąpić od wymogu dostarczenia komputera testowego. 

1.4.4.  Dostarczony do testów komputer będzie mógł być odebrany najpóźniej w ciągu 

tygodnia od daty rozstrzygnięcia postępowania. 

 

1.5. Spełnianie wymogów: 

Na wykonawcy ciąży udowodnienie spełniania przez zaoferowane komputery wszystkich 

wymogów opisu przedmiotu zamówienia. 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

 

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

 

Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 
 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy, jak również nie 

przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

 

V. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

PKT 7 USTAWY: 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy. 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ 

OFERTY WARIANTOWE: 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. 

 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA:  

 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 7.1.1.   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust. 1 ustawy); 

 7.1.2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, tj.: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy 

komputerów przenośnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 240 000,00 zł brutto.  

7.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału 

w postępowaniu, o którym mowa w ppkt 7.1.2., musi spełnić co najmniej jeden wykonawca. 

7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

7.4. 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. 

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

zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunku udziału 

w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 

7.6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

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

zamówienie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.  

7.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, który udostępnia wykonawcy zasoby, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego: 

7.7.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

7.7.2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe.  

7.8. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu określonego w ppkt 7.1.2. dokonana 

zostanie na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w dalszej części SIWZ. Z treści załączonych przez wykonawcę oświadczeń 

i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymieniony warunek udziału 

w postępowaniu został spełniony.  

7.9. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy:  

7.9.1. nie wykażą spełniania warunku udziału w postępowaniu; 

7.9.2. nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

ustawy.  

7.10. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych w celu potwierdzenia spełniania warunku 

udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, zawiera rozdział VIII.  

7.11. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  
 

 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD 

WYKONAWCY: 
 

8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VII, Wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne, składane na podstawie art. 25a 

ust. 1 ustawy, zgodnie ze wzorem i w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniu własnym będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu 

z postępowania. 
8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie własne 

– o którym mowa w pkt. 8.1. – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
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o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.  

8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu udowodnienia 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, zamieszcza w oświadczeniu własnym – o którym mowa w pkt 8.1. – informacje 

o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

oraz załącza do oświadczenia w szczególności zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy 

do dyspozycji swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, w celu oceny przez 

zamawiającego, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów.  

 Ww. dokument w swojej treści musi 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 warunku udziału w 

postępowaniu dotyczącego doświadczenia, zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą. 

8.4. W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia przez 

podwykonawcę/ów, zamawiający żąda wskazania w formularzu oferty – stanowiącym załącznik 

nr 1 do SIWZ – części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om, 

i podania przez wykonawcę firmy/firm podwykonawcy/ów. W przypadku braku takiego 

wskazania zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału 

podwykonawcy/ów. 

8.5. Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, zamieszcza w oświadczeniu własnym – o którym mowa w pkt 8.1. – informacje 

o tym/tych podwykonawcy/ach. 

8.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym/i Wykonawcą/ami, który/zy złożył/li ofertę/y, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia jest zamieszczony oddzielnie od SIWZ na stronie www.senat.gov.pl. 

8.7. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:  
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: 

8.7.1. wykazu co najmniej 3 wykonanych lub wykonywanych dostaw, o których mowa w ppkt 

7.1.2., w którym wykonawca poda przedmiot zamówienia, wartość, daty wykonania lub 

wykonywania dostawy i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane – sporządzonego według wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załączonymi 

dowodami określającymi, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Dowodami potwierdzającymi, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, są:   

– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane lub są wykonywane. W przypadku świadczeń wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert; 

– oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa wyżej. Przez jedno 

zamówienie zamawiający rozumie wykonaną lub wykonywaną jedną umowę. W 

przypadku dostawy w trakcie trwania wykonawca musi wykazać, że zrealizował już 

http://www.senat.gov.pl/
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dostawę w wymienionym zakresie i na kwotę nie niższą niż wymagana przez 

zamawiającego.  

   8.7.2.  certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego wraz z tłumaczeniem.  

   8.7.3. deklaracji zgodności CE dla zaoferowanego komputera lub oświadczenia producenta 

komputera o zgodności z CE wraz z tłumaczeniem. 

8.8. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń 

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

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wezwie 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.   

 

 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
 

9.1. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający 

oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 

9.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1041) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres poczty 

elektronicznej zamawiającego: bpko@senat.gov.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji. W przypadku niepotwierdzenia przez 

wykonawcę faktu otrzymania wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, zamawiający 

przyjmie, że pismo przekazane pod podany przez wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone 

w terminie, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 
9.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazywane przez wykonawcę w formie 

pisemnej, należy kierować na adres: Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa.  

9.4. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.senat.gov.pl zawiadomienia, 

informacje i inne dokumenty, zgodnie z wymogami ustawy.  

9.5. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

9.5.1. W sprawach przedmiotu zamówienia (w sprawach merytorycznych) – Tadeusz 

Mykowiecki, Rafał Celiński - Biuro Administracyjne, tel.: 22 694 90 30, 22 694 92 27,  

9.5.2. W sprawach formalnoprawnych – Joanna Augustynowska, Małgorzata Dąbała-Niemiec, 

Magdalena Maćkowiak – Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, , tel.: 22 694 90 26, 22 694 90 35, 

22 694 90 37. 

 

 

 

X. OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  SIWZ 

ORAZ  INFORMACJA  O  ZEBRANIU WYKONAWCÓW: 
 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

10.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie, o którym mowa powyżej, lub 

mailto:bpko@senat.gov.pl
http://www.senat.gov.pl/
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dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania.  

10.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 10.2.  

10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 

zamawiającego www.senat.gov.pl, bez ujawniania źródła zapytania.   

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.  

 

 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.  

 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 
12.1. Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

13.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

13.2. Oferta powinna zawierać:  

13.2.1.  Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; 

          13.2.2. Formularz danych szczegółowych oferty określający cechy oferowanego komputera 

– do wypełnienia załącznik do formularza oferty; 

13.2.3.  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.  

13.2.4. Pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę lub osoby, których uprawnienie 

nie wynika z dokumentów rejestrowych.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty 

winno być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich wykonawców) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13.2.5. Wyjaśnienie wykonawcy dotyczące zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, jako 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia – jeżeli 

dotyczy. 

13.2.6. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolności technicznej lub zawodowej 

innych podmiotów – np. zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

13.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję 

ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

13.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.5. Oferta z załącznikami musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie 

do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta z 

http://www.senat.gov.pl/
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załącznikami musi być czytelna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty z załącznikami w 

drodze elektronicznej.  

13.6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie 

miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.  

13.7. Formy, w jakich mogą być składane oświadczenia i dokumenty, są wskazane w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1126, z późn. zm.). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 

wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą.   

13.8. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisania dokumentów 

lub oświadczeń, należy rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone 

podpisem lub podpisami osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, lub osobę lub osoby 

uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.   

13.9. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 

i nazwiskiem osoby podpisującej.  

  13.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  

13.11. Zamawiający zaleca, aby oferta była połączona z załącznikami w sposób uniemożliwiający jej 

dekompletację (np. zszyta, spięta itp.). 

 

 

 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 
14.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

 

Kancelaria Senatu, 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa. 

Oferta w przetargu nieograniczonym na  

„Dostawę do Kancelarii Senatu komputerów przenośnych”   

BPKO.SZP.350.16.2020. 

Nie otwierać do 9 października 2020 r., do godz. 12:30. 

 

14.2. Koperta, poza napisem wyżej wymienionym, powinna zawierać oznaczenie wykonawcy (nazwa, 

siedziba/adres wykonawcy). 

14.3. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty.  

14.4. Ofertę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem posłańca w punkcie podawczym Kancelarii 

Senatu, mieszczącym się w budynku „N” Kancelarii Sejmu, przy al. Na Skarpie 16, w 

Warszawie, od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego, w dniach od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8:00–16:00, tel.: 22 694 95 77 lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres 

wskazany w pkt 14.1. Termin składania ofert upływa  9  października 2020 r., o godz. 

12:00. 

14.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.   
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14.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, 

z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.    

14.7. Otwarcie ofert nastąpi 9 października 2020 r., o godz. 12:30, Kancelaria Senatu, ul. Frascati 2, 

Warszawa,  sala 217. Otwarcie jest jawne.  

14.8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 

ustawy.  

14.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.senat.gov.pl, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  

14.10. Przedstawiciele wykonawców, którzy chcą wziąć udział w otwarciu ofert, powinni zgłosić się 

do Biura Prawnego, Kadr i Organizacji, do upływu terminu składania ofert,
  
tel.: 22 694 90 35, 

22 694 90 37. 

14.11. Zamawiający informuje, że tereny i obiekty zamawiającego podlegają ochronie Straży 

Marszałkowskiej na zasadach i w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 

2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940, z późn. zm.). 

14.12. Na stronie https://senat.gov.pl/kancelaria/ochrona-danych-osobowych/ znajduje się aktualna 

treść klauzuli informacyjnej dla osób odwiedzających Parlament. 

 

 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 
15.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto za cały przedmiot zamówienia, 

procentowej stawki podatku VAT i ceny jednostkowej brutto. Do wypełnienia i złożenia 

formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem do formularza oferty. 

15.2. Ceny brutto winny być podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

15.3. Podane ceny muszą uwzględniać cały przedmiot zamówienia i muszą być podane w złotych 

polskich.  

15.4. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich.   

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie.  

15.5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po dostarczeniu komputerów, w terminie 7 dni kalendarzowych 

od dostarczenia zamawiającemu faktury prawidłowo wystawionej, przelewem na rachunek 

bankowy wykonawcy wskazany w fakturze. Szczegółowe zasady rozliczeń zawiera wzór 

umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.  

15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku  

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, poinformuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senat.gov.pl/
https://senat.gov.pl/kancelaria/ochrona-danych-osobowych/
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XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I  SPOSOBU OCENY OFERT: 
 

16.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 

 

60% Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

(C). 

W kryterium „cena brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia” – zostanie zastosowany wzór: 

 
C – liczba punktów,  jaką może uzyskać oferta, w 

kryterium „cena brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia”;  

Cmin   - najniższa cena brutto spośród wszystkich 

ważnych i nieodrzuconych ofert; 

Cbad  - cena brutto badanej oferty. 

W kryterium „cena brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia” oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt.   

20% Waga poniżej 2 kg (W). 

W przypadku zaoferowania komputera przenośnego 

o wadze niższej niż 2 kg za każde pełne 100g poniżej 

2 kg, wykonawca otrzyma 4 pkt, jednak nie więcej niż 

20 pkt. Oceniane na podstawie załącznika do 

formularza oferty. 

10% Wysokość poniżej 20 mm (H). 

W przypadku zaoferowania komputera przenośnego o 

wysokości mniejszej niż 20 mm za każdy pełny 1 mm 

poniżej 20 mm, wykonawca otrzyma 2 pkt, jednak nie 

więcej niż 10 pkt. Oceniane na podstawie załącznika 

do formularza oferty. 

10% Obsługa przez zaoferowany procesor 8 lub więcej 

wątków (O). 

W przypadku zaoferowania procesora obsługującego 

8 lub więcej wątków wykonawca otrzyma 

10 punktów. Oceniane na podstawie załącznika do 

formularza oferty. 

 

16.2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglenie 

zgodnie z zasadami matematyki). Oferty będą oceniane punktowo, czyli maksymalna łączna 

liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta na podstawie ww. kryteriów oceny ofert, wynosi 

100 pkt (Ck = C+W+H+O). 

16.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w SIWZ 

i który uzyska największą łączną liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów oceny. 

16.4. Zamawiający przewiduje, że na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz czy wykonawca spełnia warunek udziału 

w postępowaniu. 
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XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 
 

17.1. Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie określonym w art. 94 ustawy, po upływie 

którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.   

17.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

17.3. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji zamówienia, o których mowa w art. 151a 

ustawy. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 
 

18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto umowy.  

18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/O Warszawa: 18 1010 

1010 0023 6513 9120 0000), 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

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

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

z 2020 r. poz. 299). 

18.3. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie 

gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty 

zabezpieczenia, na każde jego żądanie, w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania 

kwoty zabezpieczenia.  

18.4. Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

18.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zamawiający 

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.  

18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres obowiązywania  

umowy oraz okres przewidziany, zgodnie z art. 151 ustawy, na jego zwrot. 

18.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

18.8. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

 
Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy dołączonej do SIWZ.  

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
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przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 

ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

XXI. INNE ISTOTNE INFORMACJE: 

 
21.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy. 

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

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych zawartych w ofertach złożonych w postępowaniach o 

udzielenie zamówienia publicznego jest Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, 

bpko@senat.gov.pl; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii Senatu: iodo@senat.gov.pl, 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94 44; 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 

z zawartą umową i postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa 

komputerów przenośnych do Kancelarii Senatu”, BPKO.SZP.350.16.2020, w prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Pzp; 

4) dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;   

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy; 

6) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej 

umowie będą przechowywane przez okres 10 lat od podpisania umowy;   

7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez zamawiającego przysługuje: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

• na podstawie art. 17 RODO w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia 

swoich danych osobowych;  

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

• na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

9) Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne jest zobowiązany do 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

      Dyrektor 

Biura Prawnego,  

Kadr i Organizacji 

            (-) 

Aleksandra Skorupka 

mailto:bpko@senat.gov.pl
mailto:iodo@senat.gov.pl
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

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

pieczęć Wykonawcy 

 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.SZP.350.16.2020  

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

Ja niżej podpisany: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

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

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę do Kancelarii Senatu komputerów przenośnych” 

oferuję, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostawę 

60 sztuk komputerów przenośnych za:  

1) cenę brutto
1
: ..................................................................................................................................... zł 

 

(słownie: .................................................................................................................................. zł), w tym:  

stawka podatku VAT (%) ………………………………………………………………………..……… 

2) jednostkową cenę brutto
1
: ............................................................................................................. zł 

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

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. W podanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją całego 

przedmiotu zamówienia;  

2. Dostarczone komputery przenośne są fabrycznie nowe; 

3. W przypadku wyboru mojej oferty, przed podpisaniem umowy zobowiązuję się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto umowy; 

4. Zapoznałem się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym 

w szczególności ze wzorem umowy, który akceptuję, a w przypadku wyboru mojej oferty 

zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, w miejscu i w terminie wskazanym przez zamawiającego;  

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia;  

6. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia 

w terminie do  6 tygodni od dnia podpisania umowy; 

7. Zamierzam zlecić realizację części zamówienia niżej wymienionemu/ym podwykonawcy/om 

w zakresie (wypełnić, jeżeli dotyczy: 

 



14 

Lp. Nazwa podwykonawcy (firma) Wskazanie części zamówienia, 

które Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcy/om 

(zakres) 
1.   

2.   

3.   

4.   

…   

8. Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdę podczas 

procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia. Jednocześnie zobowiązuję się, jeżeli 

zaistnieje taka potrzeba, do zawarcia na piśmie odpowiednich umów o poufności z własnymi 

pracownikami i osobami trzecimi, które będą brały udział w realizacji zamówienia; 

9. Niniejsza oferta na stronach (wypełnić, jeżeli dotyczy) od ............... do ……........ zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, z późn. zm.);  

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

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

  pod nr telefonu: ……..…………………………………………………………………....… 

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym i nadzoru nad realizacją przedmiotu 

zamówienia i umowy są/będzie:  ............………......................................................................... 

12. Jestem:  

małym przedsiębiorstwem: tak/nie
2
; 

średnim przedsiębiorstwem: tak/nie
2
; 

13. Do oferty dołączam następujące załączniki stanowiące jej integralną część: 

1. ............................................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................................... 

4. ............................................................................................................................................................... 

5. ............................................................................................................................................................... 

Ofertę składam na .............................. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 
 

 

 

 

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

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

       do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika 

 
1
 Ceny podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

2
 Zaznaczyć zgodnie ze stanem faktycznym. 
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Załącznik do formularza oferty 

……………………… 

pieczęć Wykonawcy  
 

 

Formularz danych szczegółowych oferty 
 

Oświadczam, że zaoferowane komputery przenośne posiadają następujące cechy: 

1. Nazwa producenta komputera   

2. Nazwa i szczegółowe oznaczenia komputera   

3. Link do dokumentacji komputera na www producenta   

4. 
Matryca 15.6” matowa, rozdzielczość natywna 

1920x1080, format ekranu 16:9, niedotykowy ekran   TAK 

5. Typ i model procesora   

6. Liczba wątków procesora (oceniane)   

7. Układ, wielkość i typ oferowanej pamięci RAM   

8. Pojemność dysku SSD   

9. Klasyczne gniazdo RJ45 Gigabit Ethernet   TAK 

10. Klasyczny układ wizyjny HDMI  TAK 

11. Liczba, typ portów USB   

12. Karta sieciowa WLAN 802.11ac/a/g/n  TAK 

13. Bluetooth  TAK 

14. Złącze słuchawkowe stereo  TAK 

15. Karta dźwiękowa zgodna z HD  TAK 

16. Wbudowane głośniki stereo  TAK 

17. 

Wbudowana w obudowę matrycy kamera oraz 

wbudowany mikrofon  TAK 

18. Uchwyt dla Kensington Cable Lock/Noble Lock  TAK 

19. Podświetlana klawiatura  TAK 

20. Zasilacz  TAK 

21. 

Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform 

Module  TAK 

22. Kolor obudowy    

23. Waga komputera przenośnego (oceniane)   

24. Wysokość komputera przenośnego (oceniane)   

25. System operacyjny    

26. 36-miesięczna gwarancja producenta   TAK 

27. Produkt seryjny  TAK 

28. Certyfikat ISO 9001 lub równoważny  TAK 

29. Oznaczenie CE   TAK 

 

 

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

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

       do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 

UWAGA: załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Jeżeli 

wykonawca nie wypełni wszystkich pól załącznika lub nie dołączy go do oferty – oferta zostanie odrzucona. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Wykonawca: 
……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

……………………………………………

…………………………………………… 
(w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

……………………………………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.SZP.350.16.2020 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na potrzeby prowadzonego, w trybie 

przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do Kancelarii 

Senatu komputerów przenośnych. 

I. Oświadczam, że spełniam warunek udziału w ww. postępowaniu określony w SIWZ oraz 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

 

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

 

 

……………………………………...………… 
Podpis /podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania  Wykonawcy lub pełnomocnika  
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II. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w ww. postępowaniu, określonego przez 

zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach niżej wymienionego/ych podmiotu/ów:   

Lp. Podmiot (firma/adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) Zakres  

1.   

2.   

3.   

…   

 

 

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

 

…………………………………………..……………. 
Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania   

Wykonawcy lub pełnomocnika 

 

* UWAGA!  
1. Do wypełnienia pkt II, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innego/ych podmiotu/ów. Jeżeli nie, należy skreślić albo 

zaznaczyć w inny sposób, np. wpisać „nie dotyczy”. 
2.  W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów wykonawca złoży wraz z ofertą, w szczególności zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

III. Oświadczam, że:  

1. Nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. postępowania na podstawie art. 

…………..* ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące działania*:  

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

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

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

 

 

        

………………………………………..…………… 
Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

Wykonawcy lub pełnomocnika  

 

 
*Uwaga: do wypełnienia i uzasadnienia pkt 2, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie zaistniał taki przypadek, należy 

skreślić pkt 2 albo zaznaczyć w inny sposób, np. wpisać „nie dotyczy”.  
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IV. Oświadczam, że wobec niżej wskazanego/ych podmiotu/ów wymienionego/ych, na którego/ych 

zasoby powołuję się na potwierdzenie spełniania warunku udziału ww. postępowaniu, tj.:  

Lp. Podmiot (firma/adres, NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

Zakres  

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, z ww. 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

      

 ……………………………….…………………….… 
Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

Wykonawcy lub pełnomocnika  

 

 
UWAGA! Do wypełnienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innego/ych podmiotu/ów. Jeżeli nie, należy 

skreślić albo zaznaczyć w inny sposób, np. wpisać „nie dotyczy”. 
 

 

 

V. Oświadczam, że wobec podmiotu/ów, wymienionego/ych w formularzu oferty, będącego/ych 

podwykonawcą/ami w ww. wymienionym postępowaniu nie zachodzą podstawy do wykluczenia, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp. 

 

 

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

 

…………………………………..…………….…… 

Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do 
reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika  

 

 
UWAGA!  Do wypełnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie, należy skreślić albo zaznaczyć w inny sposób, np. 

wpisać „nie dotyczy”. 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

…………………………………………  
pieczęć Wykonawcy       

 

Kancelaria Senatu 

Biuro Prawne, Kadr  

i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.SZP.350.16.2020 

 

 

WYKAZ DOSTAW 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na 

dostawę do Kancelarii Senatu komputerów przenośnych, oświadczam, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonałem lub wykonuję co najmniej trzy 

dostawy komputerów przenośnych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 240 000,00 zł: 

 
 

Lp. 
 

Zamawiający 

(nazwa i adres) 

 

 

Przedmiot zamówienia zgodny 

z warunkiem w ppkt 7.1.2. 

SIWZ 

 

 

 

Wartość brutto 

zamówienia  

 

Daty wykonania 

zamówienia 

(od ……. do ……)  

1. 2. 3. 4. 5. 

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

Razem:  

 

Do wykazu dołączam dokumenty, np. referencje, oświadczenia potwierdzające, że wykazane dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie.   

 

 
..................................., dnia ................. 2020 r.  

Miejscowość 

.................................................................................. 
Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WZÓR       

UMOWA ...................................... 

zawarta w dniu ............ ......................... 2020 r., w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę do Kancelarii 

Senatu komputerów przenośnych, zgodnie z art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

pomiędzy: 

1) Kancelarią Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, NIP: 526-220-77-33, REGON: 

001393800, reprezentowaną przez:  

.............................................................. - …………………………………….................................., 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

2) Wykonawcą: ......................................................................................................... z siedzibą 

......................................................................., prowadzącym działalność na podstawie wpisu do 

..............................................................................., pod numerem: ..............................., NIP: 

……………….., REGON: ……………………………….., 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej "Wykonawcą",  

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest dostawa 60 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych, 

zwanych dalej „komputerami” o cechach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w SIWZ z dnia …… października 2020 r., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, zwanej dalej 

„SIWZ” oraz ofertą Wykonawcy z dnia …. października 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do 

umowy, zwanej dalej „ofertą”. 

§ 2. 

1. Dostarczone komputery będą fabrycznie nowe, typu …………………………. o cechach 

zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.  

2. Dostawa komputerów nastąpi do siedziby Kancelarii Senatu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 

6/8, w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.  

3. Komputery będą dostarczone w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem w 

czasie transportu. 

§ 3. 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi brutto: ………………………………. zł, 

(słownie: ……………………),  

2. Cena brutto 1 komputera wynosi: …………………….. zł (słownie: …………………),   

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

w szczególności opłaty, cła i podatki oraz koszty transportu komputerów. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca dostarczy wszystkie komputery, o których mowa w § 1, do Kancelarii Senatu, w 

Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa. Dostawa jest możliwa w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-15:00. 

2. Wynagrodzenie za dostawę do Kancelarii Senatu komputerów płatne będzie przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w 
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terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę.  

3. Fakturę do Zamawiającego należy przekazać na adres: Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 

00-902 Warszawa lub elektronicznie na adres: ba@senat.gov.pl, lub za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania prowadzonej przez brokera PEFexpert, adres PEF: 

NIP 5262207733.  

5. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru komputerów podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. W fakturze winna być wyszczególniona cena jednostkowa 

komputera. 

6. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym 

rachunek Zamawiającego. 

7. W razie niezapłacenia przez Zamawiającego faktury w terminie Wykonawcy przysługuje 

prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 

§ 5.  
1. Komputery będą objęte 36-miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty dostawy. 

2. Naprawy gwarancyjne komputerów muszą być realizowane w Polsce na podstawie numeru 

seryjnego komputera, bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych rejestracji, jeżeli są one wymagane 

do skutecznej ochrony gwarancyjnej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni 

kalendarzowych liczonym od dnia zgłoszenia, pod rygorem zapłaty kary umownej w 

wysokości określonej w § 7 ust. 3 umowy.  

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji innemu 

podmiotowi, z tym że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez ten podmiot obsługi gwarancyjnej. 

6. Wykonawca lub producent zaoferowanych komputerów musi posiadać punkt serwisowy na 

terenie Warszawy. 

7. W przypadku, gdy przewidywany okres naprawy komputera potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub 

gdy komputer będzie naprawiany 4 razy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo jego 

wymiany na nowy, taki sam lub równoważny.  

8. Gwarancja nie może ograniczyć praw Zamawiającego do: 

- przemieszczania dostarczonego komputera; 

- dysponowania zakupionym komputerem; w razie sprzedaży lub innej formy 

przekazania komputera gwarancja przechodzi na nowego właściciela;  

- instalowania i wymiany w zakupionych komputerach standardowych kart i urządzeń 

(np. modemów, dysków) zgodnie z zasadami sztuki, przez wykwalifikowanych 

pracowników Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie posiadał ewidencję dostarczonych komputerów i będzie identyfikował 

oraz dokonywał ich napraw na jej podstawie. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca 

dostarczy karty gwarancyjne na zakupione komputery, których zapisy muszą być zgodne z 

ust. 1-8. 

10. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady będzie odpowiadać okresowi udzielonej 

gwarancji. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, co stanowi kwotę: ………… zł 

(słownie: ………………………………………… ), w formie: ………………………..……… 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

Wykonawcy w następujących proporcjach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. po sporządzeniu protokołu 

odbioru komputerów;   

2) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

§ 7. 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy, tj. niezachowania terminu dostawy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust 1, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli opóźnienie przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

kary umownej w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1. 

3. W razie niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie wskazanym w § 5 ust. 4, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto naprawianych 

komputerów, za każdy dzień opóźnienia. 

4. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Strony umowy zgodnie oświadczają, że Zamawiający 

ma prawo potrącenia wszelkich kar umownych z każdej należnej do zapłaty faktury 

Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 

6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, 

rozwiązania lub odstąpienia od niej. 

 

§ 8. 

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad procesem realizacji przedmiotu umowy. Ze strony 

Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą i nadzoru nad 

realizacją przedmiotu umowy są: Tadeusz Mykowiecki i Rafał Celiński (Biuro 

Administracyjne), tel. 22 694 9030,  22 694 92 27, e-mail: tadeusz.mykowiecki@senat.gov.pl; 

rafal.celinski@senat.gov.pl. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację i współpracę przy wykonywaniu 

przedmiotu umowy będzie: ……………………… , tel.: .............................................................  

3. Zmiana przedstawiciela każdej ze stron, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany 

umowy i nie wymaga formy aneksu. Zmiana ta wymaga powiadomienia drugiej strony w 

formie pisemnej  pod rygorem nieważności. 

 

§ 9. 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową, strony będą starały się załatwić 

polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia, poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

 

 

mailto:tadeusz.mykowiecki@senat.gov.pl
mailto:rafal.celinski@senat.gov.pl
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§ 11. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) oraz 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

§ 13. 

Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część umowy: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z ..................................... 2020 r. 

2) Oferta Wykonawcy z ............................................................................. 2020 r. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


