
 
 
Ogłoszenie nr 509587-N-2020 z dnia 2020-02-05 r.  

Powiat Nowodworski: Dostawa wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów 
branż: transport, logistyka, motoryzacja, ICT, turystyka, sport i rekreacja, Zespołu Szkół w 

Nowym Dworze Gdańskim, w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

RPPM.03.03.01-22-0018-16-00. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Tak  
 
Nazwa projektu lub programu  
W ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-0018-16-00.  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 



zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny 
19264480800000, ul. ul. gen.Władysława Sikorskiego  23 , 82-100  Nowy Dwór Gdański, 
woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl, 
faks 552 473 670.  
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-
publiczne  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
Oferty pisemne - dostarczone do Zamawiającego: osobiście, kurierem lub za pomocą 
operatora pocztowego.  
Adres:  
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia stanowisk 
pracy dla stażystów i praktykantów branż: transport, logistyka, motoryzacja, ICT, turystyka, 
sport i rekreacja, Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, w ramach projektu 
„Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-0018-16-00.  
Numer referencyjny: SR.272.03.2020.RG  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem 
zamówienia jest dostawa wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów branż: 
transport, logistyka, motoryzacja, ICT, turystyka, sport i rekreacja, w ramach projektu 
„Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, wg wykazu: 1) Bluza robocza – 19 sztuk, 2) Spodnie 
robocze – 19 sztuk, 3) Koszula flanelowa – 19 sztuk, 4) Buty robocze – 19 sztuk, 5) Czapka 



robocza – 19 sztuk, 6) Suwmiarka uniwersalna – 19 sztuk, 7) Rysik traserski – 19 sztuk, 8) 
Punktak do metalu – 19 sztuk, 9) Przymiar kreskowy – 19 sztuk, 10) Fartuch elektrostatyczny 
– 10 sztuk, 11) Opaska antystatyczna – 20 sztuk, 12) Pendrive – 10 sztuk, 13) Zestaw: tester, 
ściągacz, zaciskarka – 10 zestawów, 14) Płyta DVD – 20 sztuk, 15) Płyta CD – 30 sztuk, 16) 
Bluza damska – 27 sztuk, 17) Zapaska – 27 sztuk, 18) Czapka furażerka – 27 sztuk, 19) 
Środki BHP: mydło, ręcznik papierowy, rękawiczki ochronne – 27 zestawów, 20) Nóż 
kuchenny – 27 sztuk. 2. Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w załączniku nr 1 do 
SIWZ. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i oceny jakości dostarczonych 
przedmiotów. 4. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w 
załączniku nr 1 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 5. Zamawiający dopuszcza złożenie 
oferty równoważnej. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisie 
przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard zamawianego asortymentu. Zgodnie z 
art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych 
parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie 
niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Dowód spełnienia warunku 
równoważności spoczywa na Wykonawcy. 6. Przedmiot zamówienia dostarczy Wykonawca 
bez dodatkowej opłaty, na adres: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 
54, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 7. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura 
odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą 
procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega 
odrzuceniu. 8. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 
Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych.  
 
II.5) Główny kod CPV: 18100000-0  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
35113400-3 
39830000-9 
44512000-2 
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 



zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 21  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których 
mowa w art. 25, ust. 1 pkt 3, ustawy PZP.  



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których 
mowa w art. 25, ust. 1 pkt 1, ustawy PZP.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których 
mowa w art. 25, ust. 1 pkt 2, ustawy PZP.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia jest 
jako załącznik nr 6 do SIWZ  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 



zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  



Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Termin dostawy 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  



Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Nr referencyjny: SR.272.03.2020.RG Załącznik nr 7 do SIWZ „OGÓLNE WARUNKI 
UMOWY” Umowa zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” (tj. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843 z późn. zm.) w dniu …..2020 r. w Nowym Dworze Gdańskim pomiędzy: 
Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez zarząd Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 
zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego występują: 1. Jacek Gross – Starosta 
Nowodworski, 2. Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, przy kontrasygnacie 
Ireny Denis – Skarbnika powiatu. a ……………………………działającym pod firmą 
……………………………..z siedzibą w ………., ul. ……………., NIP: ……………, 
REGON: ……….., zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego występuje: 
……………………. – …………………….. § 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy 
jest dostawa wyposażenia stanowisk pracy dla stażystów i praktykantów branż: transport, 
logistyka, motoryzacja, ICT, turystyka, sport i rekreacja, Zespołu Szkół w Nowym Dworze 
Gdańskim, w ramach projektu „Warszawska – czas zawodowców”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPPM.03.03.01-22-
0018-16-00, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu SR.272.03.2020.RG, 
stanowiącą załącznik do umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że rzeczy składające się na 
przedmiot umowy określony w ust. 1 stosownie do oferty Wykonawcy oraz opisu przedmiotu 
zamówienia: 1) spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe, określone w 
załączniku nr do SIWZ, 2) posiadają wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierać 



oznaczenia wymagane prawem powszechnie obowiązującym; 3) są fabrycznie nowe, wolne 
od wad fizycznych i prawnych; 4) są dopuszczone do obrotu handlowego na obszarze Polski 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi; 3. Wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu towaru będącego przedmiotem umowy Strony sporządzą Protokół odbioru 
zawierający co najmniej wskazanie: 1) osób uczestniczących w przekazaniu; 2) ilości i 
rodzaju przekazanego sprzętu; 3) dokumentów przekazanych Zamawiającemu przez 
Wykonawcę; 4) ujawnionych wad (ze wskazaniem ,czy są to wady istotne czy nieistotne) oraz 
określeniem terminu i sposobu ich usunięcia; 5) datę przekazania; 6) podpisy przedstawicieli 
Zamawiającego, Wykonawcy oraz osób uczestniczących w przekazaniu. 4. Wykonawca 
zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbioru, usunąć stwierdzone wady w sposób 
określony w ust. 3 pkt. 4 oraz przekazać niezbędne atesty, zaświadczenia, karty gwarancyjne. 
§ 2. Termin wykonania przedmiotu umowy oraz warunki dostawy 1. Dostawa nastąpi w 
terminie do ………… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 2. Przedmiot umowy 
Wykonawca dostarczy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zapewniając bezpłatny 
transport w godz. 8.00-14.00 od poniedziałku do piątku. 3. Na każdej partii towaru muszą 
znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. 4. Strony umowy 
ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa 
producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu. 5. 
Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku ujawnienia przy odbiorze 
zamówionej częściowej partii towaru, braków ilościowych w poszczególnych opakowaniach, 
wad jakościowych dostarczonego towaru, wad ukrytych towaru lub w przypadku uszkodzenia 
towaru. 6. Reklamacja będzie składana telefonicznie lub poczta elektroniczną, i każdorazowo 
niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 7. Towarem wadliwym jest towar nie spełniający 
jakichkolwiek wymogów określonych w załączniku nr 1 do SIWZ a także mający braki, wady 
i uszkodzenia, o których mowa w ust. 5. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru 
wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o reklamacji 
Zamawiającego. 9. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez 
Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 10. Przekazanie 
przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 
3, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 11. 
Odpowiedzialność za dostarczenie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 w terminie i w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. § 3. Osoby odpowiedzialne za 
realizację umowy 1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego 
jest: Gabriela Figacz – opiekun merytoryczny staży i praktyk w Zespole Szkół w Nowym 
Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 55 247 24 91, wew. 
44. 2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy 
jest:…………………………., e-mail: ………….@..............., tel. ………………. § 4. 
Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości: Wartość netto: ………………….. zł, podatek od towarów i usług (VAT) 23 % w 
wysokości:…………… zł, wynagrodzenie brutto: ……………..zł, (słownie: 
……………………………………………). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 
obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia (w 
szczególności transport i ubezpieczenie oraz wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez 
Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy. 3. 
.Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy o numerze 
………………. prowadzone w …………………………... . 4. Waloryzacji wynagrodzenia w 
związku z rzeczywistą inflacją lub jakimikolwiek zmianami czynników cenotwórczych nie 
przewiduje się. 5. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie dokonywane 
w złotych polskich. 6. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków 
unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 



2014-2020 – Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa § 5. Warunki płatności 1. Wynagrodzenie, o 
którym mowa w § 4, zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 
umowy, w szczególności koszt towaru, usługi, opakowania, transportu, ewentualnego 
ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia towaru do pomieszczeń wskazanych przez 
Zamawiającego i innych czynności związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z 
rękojmi, gwarancji w szczególności czynności gwarancyjnych. 2. Zapłata wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 4, nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze VAT , w terminie 30 dni doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wg. treści: Nabywca (podatnik): Powiat Nowodworski ul. gen. 
Władysława Sikorskiego 23 82-100 Nowym Dworze Gdańskim, NIP 579-22-31-171 
Odbiorca (płatnik): Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54 82-100 
Nowym Dworze Gdańskim, 3. Podstawą do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu 
faktury, o której mowa w ust. 2 jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru, o którym 
mowa w § 1 ust.3. 4. Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku 
bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym 
mowa § 4. 6. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy udziale 
podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), na podstawie przedłożonej 
Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, 
której przedmiotem są dostawy płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po 
dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu (najpóźniej na 7 dni przed terminem 
płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy) oryginału dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z poświadczonymi za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur i 
protokołów odbioru dostaw pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 
uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 
faktyczne usunięcie. 7. W przypadku nie dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 6 
Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za dostawy w części równej sumie 
kwot wynikających z nieprzedstawionych oryginałów dowodów zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 
6. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu późniejszego otrzymania 
wynagrodzenia. 8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 9. 
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo. 10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 11. Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 10 dni kalendarzowych 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których 
mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 1) nie 
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 2) złożyć do depozytu sądowego 
kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 3) dokonać bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 13. W przypadku dokonania 



bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 
8, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczności 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowić będzie 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązuje się 
do: 1) nie stosowania odmów dostaw towarów objętych niniejszą umową, w przypadku 
ewentualnego wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego, do 45 dni ponad termin 
określony w ust. 1; 2) nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń 
Zamawiającego, bez jego zgody, a także nie zawierania umów poręczenia za zapłatę 
należności przez Zamawiającego oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem 
przeniesienia wierzytelności należnej od Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem 
nieważności. § 6. Podwykonawcy 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
zamówienia którego przedmiotem są dostawy, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej 
zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są 
dostawy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy wskazanej w § 4 ust. 1 
umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin 
określony w § 5 ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 2. W 
przypadku zmiany do umów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem. 
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nie może być późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego. 4. Zlecenie wykonania części dostawy Podwykonawcom nie 
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie dostawy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 5. Wykonawca 
zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić na piśmie 
zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów z podwykonawcami 
i dalszymi podwykonawcami. § 7. Rękojmia i Gwarancja 1. Wykonawca gwarantuje 
odpowiednią jakość rzeczy stanowiących przedmiot umowy. 2. Wykonawca udziela 
gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy zgodnie 
z ofertą. Bieg terminów dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi rozpoczyna 
się od dnia wydania i zainstalowania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad i 
podpisania stosownego protokołu potwierdzającego przyjęcie przedmiotu dostawy i jego 
instalację bez zastrzeżeń. 3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad fizycznych w 
przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o powyższym, a 
Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od powiadomienia o wadach do usunięcia 
wady fizycznej rzeczy, zapewnienia prawidłowego działania rzeczy lub do dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad. 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
także po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, jeżeli wadę zgłosił przed upływem tego 
terminu. 5. Wezwanie do usunięcia wad następuje tylko raz z wyznaczeniem terminu, po 
którego bezskutecznym upływie Zamawiający jest uprawniony bez dodatkowego wezwania 
na koszt i ryzyko Wykonawcy usunąć wadę własnym staraniem lub na koszt i ryzyko 



Wykonawcy zlecić jej usunięcie wykonawcy zastępczemu. Usunięcie wad przez Wykonawcę 
lub osoby trzecie nie wyklucza ani nie ogranicza zobowiązania Wykonawcy z tytułu 
gwarancji lub rękojmi do świadczeń naprawczych w okresie gwarancji lub rękojmi. Powyższe 
nie narusza dalej idących ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, w szczególności o 
zmniejszenie wynagrodzenia, oraz roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego. 6. Na 
wypadek niewykonywania lub nieterminowego wykonywania przez Wykonawcę jego 
zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji, Wykonawca jako dodatkowe zabezpieczenie 
złoży Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy nieodwołalną ofertę cesji jego roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w 
stosunku do podwykonawców i dostawców. Ofertę taką Zamawiający może przyjąć jako 
pisemne oświadczenie Wykonawcy wobec konkretnych podwykonawców lub dostawców 
albo wobec wszystkich podwykonawców lub dostawców. 7. Zamawiający zastrzega sobie 
wykonanie uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
§ 8. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od całej lub niewykonanej części 
umowy, w przypadkach, gdy: 1) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z 
podwykonawcami, 2) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 3) w innych 
przypadkach wskazanych w niniejszej umowie, 4) w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od 
umowy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie 
prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót. 3. Odstąpienie wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. W przypadku odstąpienia od umowy 
Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji dostawy w trybie natychmiastowym oraz 
zabezpieczenia dostarczonej części przedmiotu umowy. W zaistniałej sytuacji strony 
dokonają protokolarnej inwentaryzacji stanu zaawansowania dostawy, która będzie stanowiła 
podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. § 9. Kary umowne 1. Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowej dostawy bądź odmowy 
dostawy w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia ponad termin 
określony w § 2 ust. 1 umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 
przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % 
wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 8 umowy. 
3. W przypadku opóźnienia w dostawach towaru ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy 
oraz w przypadku opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad przekraczającej 3 dni 
kalendarzowe Zamawiający, niezależnie od uprawnień do kar umownych, o których mowa w 
ust 1 i ust 2 ma ponadto prawo, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy dokonać zakupu 
przedmiotu umowy na rynku i odmówić przyjęcia spóźnionej dostawy. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości ewentualnej różnicy 
pomiędzy cenami wynikającymi z niniejszej umowy a cenami towarów zakupionych przez 
Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 
10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od 
niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku 
rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 8 ust. 1, 2 umowy. 5. Za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 ust 1 umowy. 6. Za nieprzedłożenie 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 
złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany. 7. Za nieterminową zapłatę 



wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca 
zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości ustawowych odsetek za 
nieterminową zapłatę. 8. Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 
kare umowną w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia. 9. Za brak dokonania 
wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 złotych. 10. Powyższe kary umowne nie 
wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara 
umowna nie pokryje wyrządzonej szkody. 11. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego wystąpienia wad trwałych w przedmiocie umowy, w tym usterek o 
charakterze technologicznym lub estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartości brutto 
zakwestionowanego elementu. 12. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu umowy i jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z warunków umowy. 13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego 
do potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 14. Kara umowna płatna będzie 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, na rachunek bankowy Zamawiającego, 
wskazany w tymże żądaniu. § 10. Zmiany umowy 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z 
uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 1) Zmiana terminu wykonania 
umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia dostawy przez 
Zamawiającego, b) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, 
w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa 
naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, 
ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub 
lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po 
wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 
wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o 
nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. c) w przypadku wstrzymania realizacji 
dostawy ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania 
umowy d) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie posiadał środków na zapłatę 
wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub braku środków 
finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego zamówienia. 
W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie dłuższy niż 30 
kolejnych dni. 2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 1) w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. 3. Inne zmiany 1) 
zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostawy, 2) zmiany, które spowodują obniżenie 
kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, 3) wprowadzenie podwykonawcy nie 
wskazanego w ofercie. 4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjną – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana 
danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami. 5. Wystąpienie 
okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do 
wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy. § 11. Postanowienia końcowe 1. W 
sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, 
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą 
w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 



jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 4. Integralną część umowy stanowi: 1) 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ……….. . 2) Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia.  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zmiany umowy 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków 
jej wprowadzenia: 1) Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna: a) w przypadku 
wstrzymania lub zawieszenia dostawy przez Zamawiającego, b) z powodu siły wyższej. Pod 
pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, 
powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, 
zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, 
lock - outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie 
siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 
dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod 
uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. c) w 
przypadku wstrzymania realizacji dostawy ze względu na okoliczności niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawierania umowy d) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie 
posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z powodu nie otrzymania zaliczki w terminie lub 
braku środków finansowych na rachunku Zamawiającego z przeznaczeniem na realizację tego 
zamówienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedłużeniu o okres nie 
dłuższy niż 30 kolejnych dni. 2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 1) w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. 
3. Inne zmiany 1) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji dostawy, 2) zmiany, które 
spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, 3) wprowadzenie 
podwykonawcy nie wskazanego w ofercie. 4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku 
bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między 
stronami. 5. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I nie stanowi zobowiązania 
dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2020-02-17, godzina: 10:00,  



Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

  


