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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

na dostawy pn.  

 

„Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dydaktycznego do 

prowadzenia terapii, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz 

innych urządzeń, na potrzeby wyposażenia sal dydaktycznych w Zespole 

Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – zamówienie podzielono na 6 części”.  

Zadanie zarejestrowano pod nr TIK/2/2019 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny kod CPV: 

39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny 

Pomocniczy kod CPV: 

30213100-6 – Komputery przenośne 

30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy 

30231300-0 – Monitory ekranowe 

30232100-5 – Drukarki i plotery 

 

 

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 

ZATWIERDZAM 

 

[ Podpis kierownika Zamawiającego 

w aktach sprawy] 

 

Łódź, dnia 20 września 2019 r. 
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DZIAŁ 1 – INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

1.1 Miasto Łódź – Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi 

ul. Karolewska 30/34, 90-561 Łódź 

Telefon kontaktowy: 42 635 17 80; 42 661 11 52; 42 209 37 17 

Fax: 42 635 17 85 

Email: kontakt@zss2.elodz.edu.pl 

DZIAŁ 2 – PROCEDURA ORAZ TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Miasto Łódź – Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi zaprasza do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy. 

2.2 Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie 

„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” tj. zgodnie z Zasadą konkurencyjności. 

2.3 W wybranych sytuacjach opisanych w niniejszej SIWZ, prowadząc przedmiotowe 

postępowanie, Zamawiający posiłkuje się przepisami ustawy prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), 

2.4 Postępowanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

2.5 Postępowanie jest wszczynane z dniem zamieszczenia przez Zamawiającego 

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu: 

- w Bazie Konkurencyjności, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

Publikacja w dniu 20 września 2019 r. 

- na stronie internetowej Zamawiającego, 

http://www.bip.zss2lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html 

Publikacja w dniu 20 września 2019 r. 

2.6 SIWZ, wszelkie ogłoszenia, zawiadomienia i inne dokumenty, które na mocy 

ustawy prawo zamówień publicznych muszą być zamieszczane na stronie 

internetowej Zamawiającego, udostępniane będą pod adresem: 

http://www.bip.zss2lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html 

DZIAŁ 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu 

dydaktycznego do prowadzenia terapii, sprzętu komputerowego  

z oprogramowaniem oraz innych urządzeń, na potrzeby wyposażenia sal 

dydaktycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – w ramach Projektu  

pn. „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” – zgodnie ze szczegółowym 



 

Projekt „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” 

 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

S
tr

o
n

a
 3

 

opisem przedmiotu zamówienia (patrz ust. 3.2 z podpunktami) oraz na warunkach 

stawianych przez Zamawiającego. 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Podział zamówienia na części: 

3.2.1 Część 1) dostawa zestawu: EEG Biofeedback 4 kanałowego  

z wyposażaniem gabinetu (1 komplet/zestaw) oraz czepka do 

wykonywania badań EEG Biofeedback (1 szt.) składającego się  

z poszczególnych elementów, urządzeń, sprzętu i akcesoriów - 

posiadających oczekiwane funkcje według zestawienia szczegółowego 

zawierającego: 

1. Zestaw EEG Biofeedback 

1.1. Sześcioodprowadzeniowa głowica 4-kanałowa, 

1.2. Specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w  języku polskim 

do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną  mózgu podczas treningu. 

Oprogramowanie stale umożliwia podgląd 8 fal w postaci barów na ekranie 

terapeuty podczas prowadzenia treningu (Delta,Theta,Alfa,SMR,Beta1,Beta2,Hi 

Beta, Gama), 

1.3. Pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym [on-line] w trakcie 

prowadzenia terapii. Impedancja stale widoczna na ekranie terapeuty podczas 

prowadzenia terapii, nie wymaga włączania dodatkowych funkcji czy przycisków 

i na stałe jest widoczna na ekranie terapeuty, 

1.4. Impedancja wejściowa co najmniej 100Mohm, 

1.5. Stały zapis krzywej EEG z każdego rodzaju badania (diagnoza, terapia). 

Terapeuta w każdym momencie może zobaczyć podgląd krzywej EEG i dokonać 

analizy i oceny zapisu oraz wydruku fragmentu zapisu EEG (przydatne przy 

zarejestrowaniu wyładowania padaczkowego). 

1.6. Minimum 10 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu, 

1.7. Funkcja porównywania wyników treningów z wszystkich 8 fal dostępnych  

w aparacie (Delta,Theta,Alfa,SMR,Beta1,Beta2,Hi Beta, Gama), 

1.8. Oprogramowanie umożliwiające  rejestrację pacjentów, tworzenie opisów 

treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia 

statystyk, 

1.9. Moduł QEEG pozwalający na dokonanie diagnozy mini QEEG, 

1.10. Pojemność wejść nie większa niż 100pF, 

1.11. Szum wejściowy własny w paśmie 0,5 ÷ 70 Hz, 

1.12. Filtr tłumiący zakłócenia 50 Hz zapewniający odpowiedź impulsową, 
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1.13. Częstotliwość próbkowania odbioru danych (OWR) – min. 2000 próbek/sekundę 

na kanał (próbkowanie równomierne), 

1.14. Zestaw minimum 10 sztuk elektrod miseczkowych i minimum 4 sztuk elektrod 

usznych, 

1.15. Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej  

(1 szt.) 

1.16. Czepek (1 szt.) wykonany w całości z elastycznego materiału stosowanego do 

wykonania skafandrów dla nurków. Na czepku zaznaczone punkty z systemu 

10/10. Wszystkie punkty systemu 10/20 muszą być odpowiednio opisane. 

Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe. Spinki na 

elektrody można dowolnie wkręcać i wymieniać w inne miejsca systemu 10/10. 

Czepek posiada otwory do łatwego aplikowania żelu EEG. Czepek posiada 

opaskę pod brodę do łatwego utrzymania go na głowie.  Czepek w rozmiarze M 

(48-54 cm) w kolorze czerwonym. 

1.17. Żel EEG w słoiku (min. 400 ml) posiadający dobre wartości przewodzeniowe, 

1.18. Strzykawka (1 szt.) z tępą igłą do aplikacji żelu EEG, 

1.19. Instrukcja obsługi w języku polskim, 

1.20. Normy bezpieczeństwa - spełnianie wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla 

urządzeń medycznych wg normy PN-EN 60601-1 lub równoważnej, zarówno 

pacjent jak i terapeuta nie są w żaden sposób narażeni na porażenie prądem 

elektrycznym, przedstawienie wyników badań i dokumentacji istotnych 

elementów, 

1.21. Trwała ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie ulegająca 

degradacji w trakcie użytkowania, 

1.22. Biurko pod ekran terapeutyczny i komputer – 2 szt. o wymiarach minimalnych 

60x90 cm i wysokości 80cm. Kolor: Biały lub czarny 

1.23. Fotel dla terapeuty:  

a) Kolor: czarny 

b) Materiał: skóra ekologiczna 

c) Mechanizm: TILT - odchylanie z funkcją blokowania w pozycji pionowej 

d) Regulacja siedziska: płynna zmiana wysokości 

e) Oparcie: wysokie 

f) Podstawa: wytrzymałe, wzmocnione tworzywo 

g) Podłokietniki: wytrzymałe, wzmocnione z miękką gąbką pokrytą ekoskórą 

h) Maksymalna waga użytkownika 120 kg 
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1.24. Fotel terapeutyczny dla pacjenta z podnóżkiem: 

a) Fotel z wbudowanym podnóżkiem, kolor czarny,  

b) materiał siedziska skóra ekologiczna, materiał oparcia skóra ekologiczna,  

c) regulacja siedziska, zmiana nachylenia siedziska i oparcia (ustawienie fotel-

leżak), oparcie wbudowany zagłówek 

d) podstawa szeroka, drewniana (siedzisko: 5 ramion, podnóżek: 4 ramiona),  

e) podłokietniki obite miękką ekoskórą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla 7-8 osób  

w siedzibie Zamawiającego obejmujące trzygodzinny instruktaż przedstawiający 

podstawy użytkowania oraz funkcjonalności zaoferowanego systemu. Szkolenie 

odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż  

w terminie do 30 dni od daty odbioru dostawy zamówienia.  

3. Wykonawca zapewnia darmową dostawę, montaż i konfigurację sprzętów/stanowiska 

w siedzibie Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem – usługę tą 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać nieodpłatnie z wykorzystaniem urządzeń 

będących przedmiotem dostawy w części nr 2, 3 i 4 przedmiotowego postępowania.  

4. Gwarancja Wykonawcy na całość oferowanego zestawu min. 12 m-cy. 

3.2.2 Część 2) Dostawa komputera przenośnego typu laptop/notebook (1 szt.) 

wraz z oprogramowaniem systemowym do wyposażenia gabinetu do terapii 

EEG Biofeedback zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1. Komputer przenośny typu laptop/notebook z ekranem o przekątnej nie mniejszej niż 

15,6" oraz o nominalnej rozdzielczości 1920 x 1080 (Full-HD) lub lepszej do obsługi 

aparatury EEG Biofeedback. Pozostałe minimalne parametry: 

1.1 Procesor; wydajność obliczeniowa: Procesor zaprojektowany do pracy  

w komputerach przenośnych. Procesor o częstotliwości taktowania nie 

mniejszej niż 2,0 GHz w trybie podstawowym i nie mniejszej niż 2,8 GHz  

w trybie Turbo, dwurdzeniowy lub lepszy, cztery wątki, z co najmniej 3 MB 

pamięci Cache. 

1.2 Pamięć operacyjna RAM: Min. 4 GB typu DDR 4 lub lepszej. 

1.3 Rodzaj, parametry dysku twardego (wbudowana pamięć masowa): Dysk HDD  

o pojemności nie mniejszej niż 500 GB lub dysk SSD o pojemności nie 

mniejszej niż 240 GB. 

1.4 Dodatkowe wyposażenie i funkcjonalności: port HDMI, port 1xRJ45 LAN,  

2. Oprogramowanie – 1 licencja: system operacyjny Windows 10 w polskiej wersji 

językowej, w pełnej wersji bez ograniczeń czasowych, w wersji 64 bitowej lub inny 
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równoważny profesjonalny system operacyjny. Parametry równoważności. Oferowany 

system równoważny zapewnia co najmniej: 

2.1. pełną polską wersję językową,  

2.2. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu 

bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych, bez ograniczeń czasowych,  

z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

2.3. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji oraz administrowania 

oraz aktualizacji systemu,  

2.4. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, 

2.5. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,  

2.6. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim,  

2.7. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,  

2.8. możliwość udostępniania plików i drukarek,  

2.9. możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za 

pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych 

sprzętu), 

2.10. wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do 

zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6, 

2.11. zapewnienie wsparcia dla powszechnie stosowanych urządzeń typu drukarki, 

urządzenia sieciowe, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,  

2.12. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,  

2.13. możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku lub wybranych 

folderów) wraz z możliwością automatycznego  odzyskania wersji 

wcześniejszej, 

2.14. możliwość zabezpieczenia hasłem hierarchicznego dostępu do systemu, kont, 

profili użytkowników, 

3. Gwarancja – Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenia objęte pełną 

gwarancją Producenta na okres co najmniej 24 miesięcy. 

3.2.3 Część 3) Dostawa monitora LCD (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do terapii 

EEG Biofeedback zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1. Monitor LCD – 1 szt. do obsługi aparatury EEG Biofeedback spełniający niżej 

wymienione parametry jakościowe, techniczne oraz funkcjonalne 

1.1 Parametry ekranu i matrycy: Przekątna ekranu [w calach] – min 24’’  

1.2 Rozdzielczość ekranu – 1920 x 1080 (Full-HD) lub lepsza;  

1.3 Typ matrycy, rodzaj podświetlenia: IPS lub VA, LED;  
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1.4 Pozostałe cechy: Dostępne złącza – co najmniej 1 port HDMI 

1.5 Wykonawca dołącza kabel cyfrowy zgodny ze standardem (HDMI) karty 

graficznej zainstalowanej w oferowanym w laptopie o długości nie mniejszej niż 

1,5 m i nie dłuższej niż 2,5 m oraz kompatybilny z oferowanym monitorem, 

ekranowany, do obsługi transmisji obrazu w jakości FULLHD – chyba, że taki 

kabel dołączony jest przez producenta monitora.   

1.6 Gwarancja – Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenia objęte pełną 

gwarancją Producenta na okres co najmniej 24 miesięcy. 

3.2.4 Część 4) Dostawa drukarki laserowej (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do 

terapii EEG Biofeedback zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1. Drukarka laserowa – 1 szt. do wyposażenia gabinetu do terapii EEG Biofeedback 

spełniająca niżej wymienione parametry jakościowe, techniczne oraz funkcjonalne 

1.1 Technologia druku: laserowa, monochromatyczna;  

1.2 Obsługiwane formaty: m.in. A5, A4, B5;  

1.3 Szybkość druku: min. 20 str./min.;  

1.4 Druk dwustronny: tak (duplex);   

1.5 Gwarancja – Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenia objęte pełną 

gwarancją Producenta na okres co najmniej 12 miesięcy. 

3.2.5 Część 5) Dostawa aparatu do uwagi słuchowej (1 komplet) do wyposażenia 

gabinetu do terapii metodą A. Tomatisa składającego się  

z poszczególnych elementów, urządzeń, sprzętu i akcesoriów - 

posiadających oczekiwane funkcje według zestawienia szczegółowego 

zawierającego: 

1. Aparat do uwagi słuchowej z akcesoriami, wyposażaniem i oprogramowaniem 

zgodnym z poniższym opisem:  

1.1 Elektroniczne ucho – moduł dźwiękowy zestawu terapeuty – 1szt. 

1.2 Zintegrowane słuchawki powietrzno - kostne – 4 szt. 

1.3 Opaski frotte do słuchawek powietrzno – kostnych –4 szt. 

1.4 Mikrofon pulpitowy –1 szt. 

1.5 Pendrive z aplikacją terapeuty wraz z podręcznikiem użytkowania w wersji 

elektronicznej   oraz bazą utworów muzycznych będących podstawą terapii  

– 1 szt. 

1.6 Listwa przeciwprzepięciowa zapewniająca co najmniej 5 gniazd o długości 

przewodu min. 5 m– 1 szt. 
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1.7 Moduł diagnostyczny – audiometr medyczny (minimum 1,5 kanałowy służący 

do badania przewodnictwa powietrznego i kostnego z zastosowaniem 

zagłuszania) – 1 szt. 

1.8 Audiometr musi być skalibrowany specjalnie do metody Tomatisa 

1.9 Umowa licencyjna na dołączone oprogramowanie na czas nieokreślony wraz  

z gwarancją – 1 szt. 

1.10 Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EEC) lub równoważna – 

1 szt. 

1.11 Instrukcja instalacji w języku polskim – 1 szt. 

1.12 Co najmniej 300 gotowych programów terapeutycznych opracowanych na 

każdy dzień terapii pod konkretne zaburzenia (dysfunkcje) takie jak: autyzm, 

zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, ADD, 

zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, 

dyskalkulia, dysgrafia) 

1.13 Programy wspierające naukę języków obcych 

1.14 Możliwość prowadzenia terapii 1-4 dzieci na różnych programach 

terapeutycznych w tym samym czasie 

1.15 Aplikacja terapeuty umożliwiająca zarządzanie danymi pacjentów oraz ułożenie 

indywidualnego programu terapeutycznego pod konkretnego pacjenta  

1.16 Możliwość nagrania i wykorzystania podczas terapii głosu matki 

1.17 Utwory muzyczne 24-bitowe, przechowywane na dysku twardym komputera  

i udostępnione z poziomu aplikacji terapeuty, dostarczane pacjentowi za 

pomocą analogowych słuchawek powietrzno-kostnych 

1.18 24-bitowa karta dźwiękowa 

1.19 Pliki muzyczne zapisane w formacie „wav” (co oznacza że nie są to pliki 

skompresowane jak MP3 tylko mają pełne zakresy częstotliwości wymagane 

przy terapii od 125Hz do 8000 Hz 

1.20 Pozytywny wynik badań na zgodność z normą medyczną w zakresie 

kompatybilności elektromagnetycznej 

1.21 Pozytywny wynik badań na zgodność z normą medyczną w zakresie 

bezpieczeństwa medycznych urządzeń elektrycznych 

1.22 Książka opisująca metodę Tomatisa „Uwaga! Sposób na sukces” – 1 szt. 

1.23 Stałe wsparcie merytoryczne i techniczne 

1.24 Dodatkowe elementy antystresowe: 

a) „Gniotek” antystresowy 4 szt 
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b) Kula lub kostka „labirynt” do uspokojenia, ćwiczenia koncentracji oraz 

cierpliwości – 4 szt. 

c) Kula manipulacyjna z otworami oznaczonymi kolorystycznie – 4 szt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla 7-8 osób  

w siedzibie Zamawiającego obejmujące trzygodzinny instruktaż przedstawiający 

podstawy użytkowania oraz funkcjonalności zaoferowanego systemu. Szkolenie 

odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż  

w terminie do 30 dni od daty odbioru dostawy zamówienia. 

3. Wykonawca zapewnia darmową dostawę, montaż i konfigurację sprzętów/stanowiska 

w siedzibie Zamawiającego wraz z pierwszym uruchomieniem – usługę tą 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać nieodpłatnie z wykorzystaniem urządzeń 

będących przedmiotem dostawy w części nr 6 przedmiotowego postępowania.  

4. Gwarancja Wykonawcy na całość oferowanego zestawu min. 12 m-cy 

3.2.6 Część 6) Dostawa komputera przenośnego typu laptop/notebook (1 szt.) 

wraz z oprogramowaniem systemowym do wyposażenia gabinetu do terapii 

metodą A. Tomatisa zgodnie z poniższą specyfikacją. 

1. Komputer przenośny typu laptop/notebook z ekranem o przekątnej nie mniejszej niż 

15,6" oraz o nominalnej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (FullHD), matryca LCD 

matowa. Podświetlenie ekranu: LED. Pozostałe minimalne parametry: 

1.1 Procesor; wydajność obliczeniowa: Procesor zaprojektowany do pracy  

w komputerach przenośnych. Procesor o częstotliwości taktowania nie 

mniejszej niż 2,0 GHz w trybie podstawowym i nie mniejszej niż 2,8 GHz  

w trybie Turbo, dwurdzeniowy lub lepszy, cztery wątki, z co najmniej 3 MB 

pamięci Cache. 

1.2 Pamięć operacyjna RAM: Min. 4 GB typu DDR 4 lub lepszej. 

1.3 Rodzaj, parametry dysku twardego (wbudowana pamięć masowa): Dysk HDD  

o pojemności nie mniejszej niż 500 GB lub dysk SSD o pojemności nie 

mniejszej niż 240 GB. 

1.4 Dodatkowe wyposażenie i funkcjonalności: port HDMI, port 1xRJ45 LAN,  

2. Oprogramowanie – 1 licencja: system operacyjny Windows 10 w polskiej wersji 

językowej, w pełnej wersji bez ograniczeń czasowych, w wersji 64 bitowej lub inny 

równoważny profesjonalny system operacyjny.  

Parametry równoważności. Oferowany system równoważny zapewnia co najmniej: 

2.1 pełną polską wersję językową,  
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2.2 dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu 

bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych, bez ograniczeń czasowych,  

z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 

2.3 możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji oraz administrowania 

oraz aktualizacji systemu,  

2.4 możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, 

2.5 możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,  

2.6 graficzne środowisko instalacji i konfiguracji w języku polskim,  

2.7 możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,  

2.8 możliwość udostępniania plików i drukarek,  

2.9 możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za 

pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych 

sprzętu), 

2.10 wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do 

zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6, 

2.11 zapewnienie wsparcia dla powszechnie stosowanych urządzeń typu drukarki, 

urządzenia sieciowe, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,  

2.12 zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,  

2.13 możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku lub wybranych 

folderów) wraz z możliwością automatycznego  odzyskania wersji 

wcześniejszej, 

2.14 możliwość zabezpieczenia hasłem hierarchicznego dostępu do systemu, kont, 

profili użytkowników,   

3. Gwarancja -  Wykonawca zobowiązany jest zaoferować urządzenia objęte pełną 

gwarancją Producenta na okres co najmniej 24 miesięcy.  

3.3 Ogólne warunki realizacji zamówienia – dotyczy wszystkich części 

zamówienia: 

3.3.1. Wykonawca oświadcza, iż oferowany sprzęt – w każdej z części zamówienia, jest 

fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierefabrykowany i nieregenerowany, 

nienaprawiany oraz że nie podlegał ponownej obróbce. Wykonawca oświadcza 

także, iż oferowane dostawy  są wolne od wad prawnych tj. uniemożliwiających 

swobodne, nieograniczone oraz zgodne z prawem (np. bez naruszania praw osób 

trzecich) wykorzystywanie go przez Zamawiającego.  

3.3.2. Tam gdzie Zamawiający określił parametry minimalne, zaoferowanie przez 

Wykonawcę urządzenia o parametrach, które można obiektywnie uznać za lepsze 
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tzn. korzystniejsze, zostanie uznane za urządzenie zgodne z SIWZ. Tam gdzie 

Zamawiający opisał oczekiwany parametr bez towarzyszącego odnośnika jak np.: 

„lub lepszy”, „minimalny” – wówczas, Wykonawca zobowiązany jest zaoferować 

urządzenie posiadające dokładnie taką cechę, nie inną – nawet jeśli w ocenie 

Wykonawcy lub w oparciu o obiektywne argumenty takie rozwiązanie mogłoby być 

lepsze dla Zamawiającego. 

3.3.3. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia  

w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawcy 

zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych 

parametrach niż wskazane przez Zamawiającego. 

3.3.4. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w SIWZ poprzez odesłanie do 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, certyfikatów, oznakowania, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w 

art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

3.3.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia na swój koszt i ryzyko 

do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce, na terenie miasta Łodzi, wskazane 

przez Zamawiającego na piśmie. Dostawa obejmuje rozładunek i przemieszczenie 

towaru do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w umówionym terminie 

oraz montaż i pierwsze uruchomienie sprzętu i innych przedmiotów dostawy  

w pracowniach Zamawiającego.  

3.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy w całości jednorazowo. 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania dostaw w częściach – w takim przypadku, 

Zamawiający odmówi odbioru dostawy.  

DZIAŁ 4 – OPIS SPOSOBU ŚWIADCZENIA I WYKONANIA UMOWY. POZOSTAŁE 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4.1 Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie jest współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1.4 Kształcenie ogólne- 

Miasto Łódź - projektu pn.: „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4.2 Zamawiający informuje, iż w związku z faktem, iż przedmiot zamówienia jest 

współfinansowany ze środków UE, zastrzega sobie prawo do niezrealizowania  
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z obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, całości (np.  

w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą 

lub nie otrzymania transzy środków finansowych na konto projektu) lub części 

zamówienia bez prawa regresu ze strony Wykonawcy.  

4.3 W związku ze współfinansowaniem projektu ze środków Unii Europejskiej, 

Zamawiający zastrzega wypłatę należnego wynagrodzenia za ten okres pod 

warunkiem dostępności środków na rachunku Projektu. 

4.3.1 W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, wynikającego z sytuacji,  

o której mowa w pkt 4.3, Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził odsetek 

za ten czas. 

4.4 W toku prowadzonego postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, 

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie 

prawo zamówień publicznych. 

DZIAŁ 5 – OKRES I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

5.1 Termin realizacji:  

Część nr 1 i 5) do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z 

wyłączeniem obowiązku Wykonawcy o którym mowa w pkt 3.2.1 pkt 3 (dot. 

Wykonawcy realizującego część zamówienia nr 1) oraz w pkt 3.2.5 pkt 3 (dot. 

Wykonawcy realizującego część zamówienia nr 5) – który Wykonawcy zobowiązani 

będą zrealizować w każdych okolicznościach w terminie do 14 dni kalendarzowych 

licząc od dnia w którym zostanie zrealizowana dostawa urządzeń dostarczanych  

w ramach części zamówienia nr 2, 3, 4 oraz 6. 

Część nr 2-4 oraz 6) do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

5.2 W przypadku zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności i których strony, przy zachowaniu należytej staranności nie 

mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, a które mogą skutkować niemożnością 

dotrzymania terminów umownych, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie o ich wystąpieniu. Wówczas Zamawiający 

może wyrazić zgodę na wyznaczenie nowego terminu wykonania prac, który  

w stosunku do terminów poprzednich może być przesunięty o czas nie dłuższy niż 

czas trwania tychże okoliczności. W przypadku braku takiego zawiadomienia, 

Wykonawcy zobowiązany jest do dotrzymania terminów ustalonych w umowie. 

Ustalenie nowych terminów musi nastąpić na piśmie.  
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DZIAŁ 6 – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW 

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

6.2 Warunki udziału w postępowaniu. 

6.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 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, 

- określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. 

6.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

6.3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

6.3.2 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6.3.3 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6.4 Określenie warunków udziału w postępowaniu. 

6.4.1 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w pkt 6.2.1. lit. a) SIWZ. 

6.4.2 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w pkt 6.2.1. lit. b) SIWZ. 

6.4.3 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o których mowa  

w pkt 6.2.1. lit. c) SIWZ w zakresie dysponowania zdolnością techniczną, 

zawodową oraz potencjałem kadrowym.   

6.5 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 



 

Projekt „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” 

 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

S
tr

o
n

a
 1

4
 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.5.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

6.5.2 Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

6.5.3 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. 

6.5.4 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień 

publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w pkt 7.2. 

6.5.5 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 

podwykonawców. 

6.5.6 Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegać na sprawdzeniu na 

zasadzie: spełnia/nie spełnia, czy Wykonawcy złożyli niżej przedstawione 

oświadczenia.  

6.6 Zamawiający informuje, iż prowadząc procedurę o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego będzie działał z zastosowaniem zasad określonych art. 

24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający po otwarciu ofert 

najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  
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6.6.1 Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

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

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

DZIAŁ 7 – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

DO WYKLUCZENIA 

7.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których 

mowa w pkt 6.2.1, Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą (tj. w 

terminie wyznaczonym na składanie ofert) oświadczenia Wykonawcy w trybie 

art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącego wstępne 

potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych oraz że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu – wzory tych oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 2 

i 3 do SIWZ. 

7.2 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 prawo zamówień publicznych, 

b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 4 do SIWZ. 

7.2.1 Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego zobowiązani będą w szczególności do złożenia 

oświadczenia o którym mowa w pkt 7.2 lit b) w sposób określony w art. 

24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych – tj. w terminie do 3 dni 

od dnia przekazania Wykonawcom (zamieszczenia na stronie 
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internetowej Zamawiającego) informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy prawo zamówień publicznych.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

7.2.1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przedmiotowego oświadczenia przez 

Wykonawcę wraz z ofertą (tj. w terminie składania ofert), przy użyciu druku 

udostępnionego przez Zamawiającego oraz pod warunkiem, że Wykonawca  

w sposób jednoznaczny oświadczy, iż na dzień otwarcia ofert nie jest członkiem 

żadnej (jakiejkolwiek) grupy kapitałowej.  

7.2.1.2 Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę oświadczenia  

o którym mowa w pkt 7.2 lit. b) w sytuacji, gdy w terminie wyznaczonym na 

składanie ofert zostanie złożona wyłącznie jedna oferta.  

7.2.2 Ponadto, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy prawo zamówień 

publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza 

również Wykonawcę: 

a) 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 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259  

i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

7.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.2 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. 

7.3.1 Dokument, o których mowa w pkt 7.2 lit. a), powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
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7.3.2 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 7.2 pkt a), zastępuje się go 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 7.3.1 stosuje się odpowiednio. 

7.3.3 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. 

7.4 Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, który 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 

ustawy prawo zamówień publicznych, 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. 

7.4.1 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 

7.5 Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe i inne omyłki zgodnie z brzmieniem przepisu art. 87 ust. 2 ustawy 

prawo zamówień publicznych. 
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DZIAŁ 8 – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA SIĘ 

POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI. 

8.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego  

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

r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, 

faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy  

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

8.1.1 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

8.2 Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ. 

a) każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ.  

b) pytania powinny być skierowane do Zamawiającego faksem lub pisemnie na 

adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres kontakt@zss2.elodz.edu.pl 

c) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

d) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie do publikacji na swojej stronie internetowej. 

8.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

a) Pan Kamil Grzeszczyk – pytania dot. procedury postępowania tel. 513-845-795 

b) Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować drogą elektroniczną 

na adres kontakt@zss2.elodz.edu.pl lub pisemnie: pocztą lub osobiście  

w siedzibie Zamawiającego. 

8.3.1 Informacje udzielane są w dni powszednie – w godz. od 8:00 do godz. 15:00. 

DZIAŁ 9 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

9.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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DZIAŁ 10 – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1 Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

DZIAŁ 11 – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

11.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

11.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

11.3 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

11.4 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.4.1 Składając ofertę, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić załącznik do 

Formularza ofertowego tj. Wyszczególnienie/Specyfikację dostawy 

(strony nr 5-7) – dla danej części zamówienia, której dotyczy oferta 

Wykonawcy. 

11.4.2 W przypadku nie przedstawienia w terminie składania ofert przez Wykonawcę tych 

informacji w odniesieniu do jednego, kilku lub wszystkich pozycji przedmiotu 

zamówienia (w ramach danej części zamówienia, której dotyczy oferta), lub 

innych dokumentów na podstawie których Zamawiający będzie mógł 

przeprowadzić weryfikację oferty Wykonawcy w zakresie zgodności z określonymi 

w SIWZ oczekiwanymi parametrami poszczególnych urządzeń, wówczas 

Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień 

publicznych uzna ofertę Wykonawcy za niezgodną z SIWZ i odrzuci. Zamawiający 

nie przewiduje możliwości uzupełniania treści oferty o te treści, jak również nie 

jest zobowiązany do prowadzenia wyjaśnień z Wykonawcą w tym zakresie. 

11.5 Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

11.6 Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

11.7 Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się 

pełnomocnictwo. 

11.7.1 Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do 

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.  

11.7.2 Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem.  

11.8 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
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11.9 Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia 

się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem 

czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty 

dokonania poprawki. 

11.10 Zaleca się ponumerować, parafować wszystkie strony stanowiące treść oferty oraz 

spiąć ją w sposób trwały, uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

11.11 Informację o liczbie zapisanych stron tworzących ofertę, należy umieścić  

w treści formularzu oferty, o którym mowa w pkt 11.5. 

11.12 Z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy prawo zamówień 

publicznych, koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania. 

11.13 Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta 

lub inne opakowanie musi zawierać stosowne i nie budzące wątpliwości 

oznaczenie.  

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz 

oznaczyć poprzez wyraźne określenie przedmiotu zamówienia tj.: Oferta na 

przetarg nieograniczony pn. „Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu 

dydaktycznego do prowadzenia terapii, sprzętu komputerowego  

z oprogramowaniem oraz innych urządzeń, na potrzeby wyposażenia sal 

dydaktycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – zamówienie 

podzielono na 6 części” o nr rej. TIK/2/2019 z dopiskiem: Nie otwierać 

przed dniem 01.10.2019 r. o godz. 15:30 

11.13.1 Jeżeli oferta zostanie złożona w innym miejscu niż wyznaczone przez 

Zamawiającego zgodnie z pkt 18.1 lub jeżeli nie zostanie opisana w sposób 

wskazany w pkt 11.13 to Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne otwarcie oferty przed terminem lub niedostarczeniem jej na 

posiedzenie komisji, na którym dokonywane będzie otwarcie ofert.  

11.14 Wykonawca może dokonać zmiany oferty przed upływem terminu składania ofert.  

a) zmienioną ofertę należy złożyć zgodnie z zasadami wymienionymi  

w ust. 1-3, wraz z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

11.15 Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę (zgodnie z art. 84 ust. 1 

ustawy prawo zamówień publicznych) 
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11.16 Oferty złożone po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, Zamawiający 

zwraca niezwłocznie Wykonawcom, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

DZIAŁ 12 – OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1 Ceną oferty jest podana w formularzu ofertowym zryczałtowana wartość brutto za 

zrealizowanie dostawy w pełnym zakresie (dla danej części zamówienia) o którym 

mowa w pkt 3.2 z podpunktami.  

12.2 Wykonawca zobowiązany jest zastosować w cenie oferty właściwe stawki VAT, 

czyli takie jakie wynikają z ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) lub innych obowiązujących przepisów szczególnych 

w tym zakresie.  

12.2.1 Zamawiający informuje, że dostawy o których mowa w części 3 i 4 

przedmiotowego postępowania rozliczane są zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 

grudnia 2014 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) tj. z 

zastosowaniem 0% stawki podatku VAT.  

12.2.2 Jeżeli Wykonawca składający ofertę na części 1, 2, 5 lub 6 przedmiotowego 

zamówienia posiada uprawnienie do nienaliczania podatku VAT lub jeśli cena 

oferty została obliczona z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku VAT 

(innej niż podstawowa stawka 23 %), wówczas Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć stosowne oświadczenie (na własnym druku) lub przedstawić uzasadnienie 

prawne.  

12.3 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki cenowe 

związane z wykonaniem zamówienia na warunkach określonych przez 

Zamawiającego.   

12.4 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, 

składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego (w Formularzu 

oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

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

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku VAT. 

12.4.1 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 
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podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

12.5 Cena oferty musi być podana w PLN słownie i cyfrowo, zaokrąglona do drugiego 

miejsca po przecinku (pełne grosze według zasad arytmetyki) 

12.6 Cena oferty jest wartością ostateczną, zawierającą wszelkie koszty Wykonawcy 

związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

12.7 Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza 

się wariantowości cen. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy 

przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

12.8 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (terminu związania ofertą),  

z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w art. 91 ust. 5-6 ustawy prawo zamówień 

publicznych. 

12.9 Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

DZIAŁ 13 – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY 

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

13.1 Komisja przetargowa będzie kierować się następującymi kryteriami się przy ocenie 

ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej: Cena – 100 % max. ilości punktów.  

13.2 Zamawiający informuje, iż sposób przyznawania punktów w kryterium oceny ofert 

został opisany w tabeli – pkt 13.3. 

13.3 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanego kryterium i ustaloną 

punktację. Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%). 

kryterium oceny Waga (100pkt=100%) Sposób obliczenia 

Cena 
Max 100 pkt.  

– dot. wszystkich części od 1 do 6 
Wc=(Wn/Wb) x 100pkt 

gdzie: 

Wc – oznacza ilość punktów badanej oferty w danym kryterium 

Wn – oznacza najniższą zaproponowaną wartość w danym kryterium 

Wb – oznacza zaproponowaną wartość w danym kryterium w badanej ofercie 

13.4 Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, 

nie została odrzucona, nie została złożona przez Wykonawcę podlegającego 

wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów w oparciu o w/w kryteria 

oceny ofert. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym warunki udziału  

w postępowaniu, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 
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DZIAŁ 14 - INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

14.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego 

ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 

a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, 

14.2 Zamawiający przed zawarciem umowy wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

uznana za najkorzystniejszą, do przedstawienia tych cen jednostkowych 

poszczególnych urządzeń lub innych przedmiotów tworzących dostawę (w ramach 

danej części zamówienia) chyba, że zostały one przedstawione na wcześniejszym 

etapie postępowania.   

14.2.1 Zamawiający informuje, iż wymóg podania ceny jednostkowej ma jedynie 

charakter uzupełniający wiedzę Zamawiającego i pomocniczy w szczególności 

wiedza ta zostanie wykorzystana do wprowadzenia odpowiednich wpisów  

w ewidencji środków trwałych. 

DZIAŁ 15 – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

15.1 Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

DZIAŁ 16 – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 

16.1 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie  

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych 

zawartych w ofercie. 

16.2 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik  

nr 5 do SIWZ. 

16.3 Wykonawca akceptuje treść projektu umowy na wykonanie przedmiotu 

zamówienia, w formie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.  
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DZIAŁ 17 – INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, OFERTACH 

WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

17.1 Zamawiający przewidział podział zamówienia na części. Wykonawca może składać 

ofertę na dowolną ilość części oraz uzyskać zamówienia w maksymalnej ilości 

części zamówienia (6). 

17.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

17.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

17.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  

DZIAŁ 18 - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. SESJA 

OTWARCIA OFERT. 

18.1 Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego zgodnie z pkt 1.1,  

w Sekretariacie  

b) termin składania ofert: do dnia 30.09.2019 r. 

18.2 Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a) miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego zgodnie z pkt 1.1, w 

siedzibie Zamawiającego zgodnie z pkt 1.1, w Sekretariacie  

b) termin otwarcia ofert: 01.10.2019 r. o godz. 15:30 

18.3 Jeżeli w ofercie Wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną 

cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie. 

18.4 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych niezwłocznie po 

otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

18.5 Otwarcie ofert jest jawne, a uczestnictwo przy sesji otwarcia ofert pozostawia się 

do dyspozycji Wykonawców.  

DZIAŁ 19 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy, że:  
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19.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych nr 2  

w Łodzi, ul. Karolewska 30/34, 90-561 Łódź 

19.2 W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych - Jacek Metrycki, e-mail: zss2@inspektor-

rodo.com.pl  

19.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w związku z prowadzonym postępowaniem.  

19.4 Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz upoważnione 

osoby zatrudnione do zarządzania projektem na podstawie umów cywilno-

prawnych.  

19.5 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

19.6 W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, także prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  

19.7 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

19.8 Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu i wynika  

z przepisów prawa. 

19.9 Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, 

ani nie będą profilowane.  

DZIAŁ 20 – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY 

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU 

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Załącznik nr 5 – PROJEKT UMOWY 

 

[ Podpis kierownika Zamawiającego 

w aktach sprawy] 


