Znak sprawy: RIZ.271.8.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ
o wartości poniżej kwoty 221 000 euro
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia

pn. „Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego Raduckim Folwarku”

Symbol wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot główny:
39 14 10 00-2 meble i wyposażenie kuchni
Przedmiot dodatkowy: 32 32 00 00-2 sprzęt telewizyjny i audiowizualny
30.21.30.00-5 komputery osobiste
30.23.21.10-8 drukarki laserowe
48.00.00.00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

Osjaków, dnia 21 sierpnia 2019 r.
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Nazwa Zamawiającego:
Adres:
NIP:
strona internetowa:
adres e-mail:
telefon:
faks

II.

Gmina Osjaków
ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków
8321972722
www.osjakow.bip.net.pl
sekretariat@osjakow.pl
(43) 842 33 91
(43) 842 33 91 w. 13

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niniejszej ustawy.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie
z art. 24aa ustawy, i dokona najpierw badania i oceny ofert poprzez:
2.1. zbadanie złożonych ofert w celu ustalenia czy nie podlegają odrzuceniu na podstawie przesłanek
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
h) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,
j) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2.2. zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XIV i ustali, która
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
2.3. zamawiający zbada oświadczenie wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 4 oraz oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z stanowiące Załącznik Nr 3, i wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów
wymienionych w rozdziale VII SIWZ, w celu sprawdzenia czy złożone przez wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania są prawdziwe i wykluczy go z postępowania, jeżeli zaistnieje choćby jedna
z przesłanek wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2.4. jeżeli zajdzie konieczność wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie
przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 powtórzy procedurę
w stosunku do kolejnego w rankingu ofert wykonawcy.
3. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
a) SIWZ – należy rozumieć specyfikacje istotnych warunków zamówienia,
b) ustawie lub Pzp – należy rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
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(tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy wyposażenia polegającej na „Dostawie
wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Raduckim Folwarku”.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w Załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części:
Część I – Dostawa mebli kuchennych i AGD
Część II – Dostawa wyposażenia audiowizualnego.
4. Zamawiający dla części I zamówienia wymaga dostawy wraz z montażem w budynku oddziału
przedszkolnego w Raduckim Folwarku, adres: Raducki Folwark 2, 98 – 320 Osjaków.
5. W skład zamówienia części I wchodzą: meble kuchenne na wymiar (pomieszczenie wydawania
posiłków), meble kuchenne na wymiar (pomieszczenie zmywalni), płyta indukcyjna, opak, mikrofalówka
oraz szafa przesuwna/przelotowa (pomieszczenie kuchni/zmywalnia) o parametrach określonych
w Załączniku nr 2 do SIWZ. W zakresie części I zamówienia, Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dokonał własnych pomiarów
przed przystąpieniem do wykonania mebli kuchennych.
6. W skład zamówienia części II wchodzą: telewizor, projektor, ekran do projektora, laptop
i urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe o parametrach określonych w Załączniku nr 2 do
SIWZ.
7. Zamawiający wymaga mebli i wyposażenia nowego, wolnego od wad fizycznych i prawnych, wysokiej
jakości, potwierdzone certyfikatami, atestami lub deklaracją zgodności zapewniającymi
bezpieczne użytkowanie, jeśli przepisy prawa wymagają takich certyfikatów.
8. Zamawiający informuje, że w przypadku podania w opisach wyposażenia nazw własnych materiałów
urządzeń lub producenta, nie mają one na celu naruszenia przepisów art. 7 i art. 29 ustawy Prawo
zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, użytkowych
i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
w stosunku do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku
z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów lub urządzeń równoważnych do materiałów
i urządzeń określonych przykładowo w dokumentacji przetargowej, wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów lub urządzeń wykazując, że
zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym, użytkowym
i funkcjonalnym (posiadają nie gorsze właściwości użytkowe i funkcjonalne jakie zostały opisane
w dokumentacji przetargowej). Brak w ofercie wykonawcy opisu, o którym mowa powyżej, będzie
traktowany jako deklaracja dostawy materiałów lub urządzeń wymienionych w dokumentacji
przetargowej.

IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określony został dla każdej z części zamówienia i przedstawia
się następująco:
1) część I zamówienia – do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy
2) część II zamówienia – do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Oferty przewidujące dłuższy termin wykonania przedmiotu umowy zostaną odrzucone.
3. Przez termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień protokolarnego odbioru dostawy przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp (rozdział VI ust. 1 SIWZ) i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (rozdział VI ust. 2 pkt 1
SIWZ) – tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na dzień składania ofert, oświadczenia, że
nie podlega wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ), potwierdzającego wstępne
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potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający wymaga złożenia, aktualnego na
dzień składania ofert, oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4 do
SIWZ), stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – tj. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań
w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia.
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań
w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać,
że warunki udziału w postępowaniu określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustala
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczania
„za zgodność z oryginałem” wszystkich dokumentów oferty wspólnej. Pełnomocnictwo należy
przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.
Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców oferty wspólnej z podaniem ich nazw
i adresów siedzib, zakres umocowania i dane pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez wszystkich wykonawców oferty wspólnej, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli wynikające z odpowiednich rejestrów lub ewidencji,
3) składają samodzielnie (odrębnie) oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu w postępowaniu (Zał. Nr 3 do SIWZ),
4) wnoszą wadium przez pełnomocnika lub wnosi je jeden z wykonawców oferty wspólnej,
5) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Oferta wspólna, składana przez co najmniej dwóch wykonawców, zawiera:
I. dokumenty i oświadczenia wspólne:
1) formularz oferty, wg Załącznika Nr 1 do SIWZ,
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja cenowa dostawy wyposażenia, wg
Załącznika nr 2 do SIWZ,
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg Załącznika Nr 4 do SIWZ,
4) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,
wg Załącznika Nr 7 do SIWZ,
II. dokumenty i oświadczenia składane przez każdego wykonawcę oferty wspólnej:
1) oświadczenie wykonawcy dotyczące wykluczenia z udziału w postępowaniu, wg Załącznika Nr 3
do SIWZ,
2) odpis 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;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg Załącznik Nr 6 do SIWZ,
4) informacja 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, wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia lub
jego części wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
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, stanowiące Załącznik Nr 7 do
SIWZ.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy wobec tego podmiotu nie zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego potencjał, nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów,
które w szczególności określają:
1) dane podmiotu udostępniającego swoje zasoby oraz dane wykonawcy, na rzecz którego te zasoby
są udostępniane,
2) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
3) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
4) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
5) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
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.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej
wymienionych dokumentów:
1) odpis 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;
2) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg Załącznik Nr 6 do SIWZ,
Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcy.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) zakresu zamówienia, który zamierza powierzyć
Podwykonawcom.
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15. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
16. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia temu podwykonawcy.
17. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie zamówienia.
18. Jeżeli Wykonawca zamierza Podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach
lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powierzyć
wykonanie części zamawiający może żądać przedstawienia w stosunku do tych
Podwykonawców następujących dokumentów:
1) 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;
2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.

VI.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 ust. 1 USTAWY:

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;

2)

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263
i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
ust 2 lit a-d SIWZ,

4)

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;

6)

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
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zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej
lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba
że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018
r. poz. 703 i 1277);
11)

wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;

12)

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637
i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu wykonawców na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp (rozdz. VI ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9 i rozdz. VI ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ), 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 tego nie stosuje się, w stosunku do wykonawcy, który jest podmiotem zbiorowym i orzeczono
wobec niego prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust. 3.
5. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp (rozdz. VI ust. 1 pkt 8 niniejszej SIWZ),
przed wykluczeniem wykonawcy z postępowania, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie
zakłóci konkurencji.
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6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie o dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu, wg załącznika Nr 4 do
SIWZ,
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda od Wykonawcy:
1) 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;
2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ,
3) informacji 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, wg Załącznik Nr 5
do SIWZ.
3. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie
wykluczeniu, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu informację
o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 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 o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi
Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6. 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 ust.5 zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem 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. Informacje dotyczące terminu wystawienia dokumentu
stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu składanego 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.
8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).
9. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., innych niż oświadczenia,
wyłącznie wówczas, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych
w toku niniejszego postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wątpliwości wskazane przez zamawiającego, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba,
że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo byłoby konieczne unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży je wadliwe, zamawiający wezwie
wykonawcę do ich złożenia, w terminie przez siebie wyznaczonym, chyba, że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania.
Zamawiający, na każdym etapie postępowania, jeżeli jest to niezbędne, może wezwać wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VIII.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

W prowadzonym 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 (tj. Dz.U.2018.2188 z późn. zm.), osobiście, za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty e-mail, przy czym złożenia oferty wymaga się w formie
pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (tj. Dz.U.2018.2188 z późn. zm.) lub osobiście.
Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pośrednictwem faksu, przy użyciu poczty e-mail lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.
123). Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Dane Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami:
a) siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków
b) nr faksu Zamawiającego: (43) 842 33 91 w. 13
c) adres e-mail: sekretariat@osjakow.pl,
d) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Renata Kostrzycka, tel. (43) 842 33 91 w.
31, e-mail: rkostrzyckat@osjakow.pl
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
określonych w SIWZ. Zamawiający wnioskuje o składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ
w wersji edytowalnej, co ułatwi Zamawiającemu udzielanie wyjaśnień.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie

str. 9

7.
8.

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania ofert, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o którym w zdaniu pierwszym.
Zamawiający prześle treść wyjaśnień wykonawcom, którym przesłał specyfikację istotnych warunków
zamówienia, bez ujawnia źródła zapytania, a także zamieści je na stronie internetowej.
W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym udostępnił SIWZ, i zamieści ją na stronie internetowej.

IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi
zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze
najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1. Wymagania podstawowe:
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia;
2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;
3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy
(wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub z pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka
osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby;
4) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Forma oferty.
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza składania
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ofert w postaci elektronicznej,
2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie,
3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących
załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,
4) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
np. oferta zbroszurowana, spięcie.
5) wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego)
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia
i zmiany naniesione przez wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być
parafowane i datowane. Nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora,
6) przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może zmienić ofertę. Żadna z ofert nie może
być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. Zmiana oferty może
nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak
wcześniej składana oferta wraz z oświadczeniem o zmianie oferty, które dołączone jest do oferty.
Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia
oferty są zmieniane.
7) wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający może wydać ofertę wykonawcy tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty,
złożonego przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy do wykonania tej czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty musi być załączone do żądania zwrotu oferty.
3. Zawartość oferty. Oferta musi zawierać:
1) formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ,
wypełniony dla części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę;
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikację cenową dla części zamówienia, na które
wykonawca składa ofertę, wg Załącznika Nr 2,
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego, które
stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ, wraz z informacją
o podmiotach trzecich, jeśli powołuje się na ich zasoby w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
4) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej;
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika wszelka korespondencja w sprawie zamówienia
publicznego kierowana będzie do pełnomocnika (lidera konsorcjum);
6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia wg Załącznika Nr 7 do SIWZ, jeśli dotyczy wykonawcy.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ.
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
zastosowania w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie (oświadczeniem
zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić określonych informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest oddzielić te informacje od pozostałej treści
oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu zachowanie tych informacji w tajemnicy,
np. poprzez umieszczenie ich na ostatnich stronach oferty i wyodrębnienie, opisanie zakładką
„tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art. 11 ustawy w stosunku do zastrzeżonych informacji
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.). Wykonawca nie
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może zastrzec nazwy firmy oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi, warunków płatności zawartych w jego ofercie.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
1) <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES>
na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
nie otwierać przed < 29.08.2019 r., godz. 11.15>.
2) Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznakowanie koperty, które może
skutkować jej otwarciem bądź nieterminowym wpływem do siedziby Zamawiającego.

XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać:
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków,
pokój nr 16 – sekretariat, w terminie do dnia: 29.08.2019 r., do godz. 11.00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26,
98-320 Osjaków, pokój nr 9 - sala konferencyjna, w dniu upływu terminu składania ofert,
tj. 29.08.2019 r. o godz. 11.15.
3. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Koperta
lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta, zostanie opatrzone numerem według kolejności
składania ofert oraz terminem jej złożenia.
4. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrą.
5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po
upływie terminu do wniesienia odwołania.

XIII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cenę oferty stanowi kwota podana w Formularzu Oferty dla poszczególnych części zamówienia, na
które Wykonawca składa ofertę.
2. Podana w formularzu cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem ceny brutto,
oraz cyfrowo ceny netto oraz podatku VAT. Cena powinna być podana za załączonym formularzu
ofertowym, z dwoma miejscami po przecinku. Wymaga się również wypełnienia Załącznika nr 2 do
SIWZ, w kolumnie cena netto jednostkowa i wartość netto z dwoma miejscami po przecinku.
W przypadku braku zapisu miejsc po przecinku uznaje się, że podano tam cyfry „00”.
3. Cena oferty jest cena ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.
2018.1025 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 następująco:
§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiaru lub kosztów prac.
§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła
groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać
umowę.
4. W przypadku wystąpienia omyłek w formularzu oferty zamawiający poprawi je na podstawie
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, w szczególności jeśli wystąpi rozbieżność w cenie w zapisie cyfrą
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i słownie. Zamawiający uzna za prawidłowy zapis cyfrą.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT:
1. Zamawiający oceni i porówna oferty wg następujących kryteriów:
a. CENA = waga 60%
b. GWARANCJA i RĘKOJMIA = waga 40%
Oferty złożone na poszczególne części zamówienia będą oceniane w tych samych kryteriach, o których
mowa wyżej.
2. Każda z ofert otrzyma liczbę punktów ustaloną wg poniższego wzoru: LP = C + Gr
gdzie:
LP = łączna punktacja przyznana ofercie
C – punktacja w kryterium CENA
Gr – punktacja w kryterium GWARANCJA I REKOJMIA
3. Zasady oceny ofert w kryterium „CENA” wg wzoru: C = Cmin/Cb x 60 pkt
gdzie:
C - liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium „CENA”
Cmin – cena oferty z najniższą ceną
Cb – cena ofert badanej
4. Zasady oceny ofert wg kryterium „GWARANCJA I RĘKOJMIA”. Maksymalna liczbę punktów
w tym kryterium otrzyma oferta Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy okres udzielonej gwarancji
i rękojmi, a pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniejszą liczbę ustaloną wg wzoru:
Gr = Gob/Grmax x 40 pkt

5.

6.
7.

8.

9.

gdzie:
Gr – liczba punktów, które otrzyma badana oferta w kryterium GWARANCJA I RĘKOJMIA
Gob – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty (min. 24 m-ce)
Grmax - najdłuższy okres gwarancji rękojmi spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
(max. 60 m-cy).
UWAGA:
Minimalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące
licząc od daty protokołu odbioru dostawy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje krótszy okres
gwarancji i rękojmi Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z treścią SIWZ.
Maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy
od daty protokołu odbioru dostawy. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje dłuższy okres gwarancji
i rękojmi Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 60 miesięcy, natomiast zaproponowany okres
gwarancji i rękojmi przez Wykonawcę będzie go obowiązywał w wykonywaniu obowiązków związanych
z jej udzieleniem.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów będąca
sumą punków w poszczególnych kryteriach oceny ofert, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego
rozdziału.
Liczba punktów w każdym kryterium i łączna liczba punktów ustalone zostaną z dwoma miejscami po
przecinku.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając
ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego, obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
oceny ofert (uzyskała najwyższą liczbę punktów).
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
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ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
10. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

XVI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:

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,
2. Zamawiający wymaga podpisania umowy (w swojej siedzibie) w terminie do 3 dni kalendarzowych, od
dnia wysłania faxem lub e-mailem zaproszenia do podpisania umowy.

XVII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego umowy.

XVIII. WZÓR UMOWY:
1. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy na warunkach określonych we
wzorze umowy.
2. Wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ, zawiera wszystkie istotne postanowienia, które
zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki zmiany zostały opisane przez Zamawiającego
we wzorach umów.

XIX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Odwołanie
przysługuje
wyłącznie
wobec
czynności:
określenia
warunków
udziału
w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia
oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
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zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze
stron.
9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W sprawach nie uregulowanych w rozdziale XVIII w zakresie wniesienia odwołania
i skargi mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
XX.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy:

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy
Pzp polegających na powtórzeniu podobnych dostaw objętych zamówieniem podstawowym
o wartości do 30% zamówienia podstawowego.
XXI.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1), dalej zwanym RODO,
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osjaków, z siedzibą: Urząd Gminy
w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 – 320 Osjaków, kontakt: e-mail: sekretariat@osjakow.pl, tel. (43)
842 33 91.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Osjakowie: inspektor.osjakow@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia do oddziału przedszkolnego w Raduckim Folwarku” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, osoby prowadzące
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podpisujące umowę o wykonanie dostawy,
podmioty świadczące usługi pocztowe na rzecz Zamawiającego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż pod
stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXII.

INNE POSTANOWIENIA:

1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z rozdz. III Opis przedmiotu
zamówienia oraz zgodnie z Załącznikiem Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
i specyfikacja cenowa dostawy. Nie ogranicza liczby części zamówienia, które może powierzyć
wykonawcy.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcy.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp
7. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej,
w złotych polskich (PLN). Jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie
w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia
waluty na PLN, według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia zamieszczenia ogłoszenia zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on
opublikowany.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji,
o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
9. Unieważnienie postępowania, odrzucenie oferty, poprawienie omyłek, wezwanie do złożenia wyjaśnień
dotyczących rażąco niskiej ceny bądź inne sytuacje nie opisane w SIWZ będą wykonywane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki do SIWZ:
1) formularz oferty
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja cenowa dostawy
3) oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
4) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
5) oświadczenie o braku wyroku sądowego i orzeczenia wobec wykonawcy tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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7) zobowiązanie podmiotu trzeciego
8) wzory umów
9) mapa poglądowa pomieszczenia kuchennego i szafy przesuwnej
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