ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
ul. Bielska 32, 17 – 106 Orla
tel. (085) 739 20 29 fax. (085) 739 20 29
http://www.orla.szkola.pl
e-mail: orla_szkola@op.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
dostawa węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka
białoruskiego w Orli w sezonie grzewczym 2019/2020

Zatwierdzam:
Maria Tomczuk
/-/
Dyrektor Szkoły Podstawowej z dnjb w Orli

Orla, dnia 01 lipca 2019 r.
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli
ul. Bielska 32, 17-106 Orla
NIP 543-19-92-687
REGON 052013025
www.orla.szkola.pl
e-mail: orla_szkola@op.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. od 07.30 do 15.30
tel./fax 85 739 20 29
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej
ustawą Pzp.
2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert,
a następnie zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu (art. 24aa pzp).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w ilości 250 ton do
kotłowni Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli na
sezon grzewczy 2019/2020.
3.2 Parametry jakie powinien spełniać węgiel:
- minimalna wartość opałowa w stanie roboczym – Q i r - 25 000 kJ/kg,
- maksymalna zawartość popiołu w stanie roboczym – A r

- 5 %,

- maksymalna zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym – S t r – 0,8 %.
3.2.1 Do pierwszej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wystawione
przez producenta świadectwo jakości, potwierdzające w/w parametry.
3.2.2 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 09111210-5.
3.2.3 Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego wykorzystania wskazanej ilości
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zamówienia. Dostawcy w takim przypadku nie będą przysługiwały dodatkowe roszczenia.
3.2.4 Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb w okresie grzewczym
2017/2018.
3.2.5 Dostawy będą realizowane w dni robocze.
3.2.6 Pierwsza dostawa nastąpi po 20.08.2019 r.
3.2.7 Dostawy będą realizowane samochodami o ładowności do 15 ton ze względu na
wytrzymałość stropu.
3.2.8 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 3
dni roboczych od dnia złożenia zamówienia telefonicznie, faxem lub mailem w ilościach
wskazanych przez zamawiającego.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia podpisania Umowy do 30 czerwca 2020r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
5.1 nie podlegają wykluczeniu;
5.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu,
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2.1.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
5.2.2.1.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie
5.2.3.1.Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać co najmniej
dwie wykonane dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
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wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem
i wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia o łącznej wartości co najmniej
150 000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające

ich

należyte

wykonywanie

powinny

być

wydane

nie

wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4 do SIWZ).
5.3 Postanowienia dotyczące podmiotów udostępniających zasoby:
5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
5.3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 6
niniejszej Specyfikacji.
5.3.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia,

zamawiający żąda,

aby wykonawca

zamawiającego:
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w

terminie określonym

przez

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z
pkt. 5.2. niniejsze Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.
5.3.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.3.6 Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz
wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności Wykonawcy do należytego
wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków
udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
5.3.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu
wspólnie.

6. WYKAZ

OŚWIADCZEŃ LUB

DOKUMENTÓW,

POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZENIA
6.1. Oświadczenia składane przez Wykonawców wraz z ofertą:
6.1.1 Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
6.1.2

Oświadczenie

o

spełnianiu

warunków

udziału

w

postępowaniu

(załącznik nr 3 do SIWZ).
Zgodnie z art. 25 a. ustawy Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania
ofert oświadczenia wykonawcy składane na podstawie art. 25a. ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie
wskazanym przez zamawiającego (wg załącznika nr 2 i 3 do SIWZ). Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.2 Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:
6.2.1 oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (art. 24 ust. 11 pzp.)
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Uwaga:
1) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 pzp.,
2) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź
informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
3) oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6
do SIWZ,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia

oświadczenie

składa

każdy

z

Wykonawców

wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.3 Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
6.3.1 Wykaz co najmniej dwóch wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia o
łącznej wartości co najmniej 150.000,00 zł wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4 do SIWZ).
6.4 Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
6.4.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
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wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
6.4.2

właściwej

Zaświadczenie

terenowej

jednostki

organizacyjnej

Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI

ORAZ

PRZEKAZYWANIA

OŚWIADCZEŃ

LUB

DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH
W

art.

10

c

–

10

e

USTAWY

Pzp,

PRZEWIDUJE

INNY

SPOSÓB

POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONWACAMI
7.1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną
z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i
informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć
środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz
z 2016 r. poz. 147 i 615) lub drogą elektroniczną na adres e-mail:orla_szkola@op.pl przy
czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do
Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą,
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gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca może kontaktować się z
Zamawiającym, na zasadach określonych w pkt 7.1 (jak wyżej). Zamawiający nie
przewiduje jakichkolwiek kontaktów telefonicznych czy spotkań.
7.3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego do złożonego oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia, załącza dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej do
występowania w imieniu Wykonawcy.
7.4. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w
języku polskim.
7.5. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony
Zamawiającego jest:
1) Maria Tomczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej z dnjb w Orli, tel. 85 739 20 29.
Zamawiający zastrzega, że obowiązującą formą kontaktu z Wykonawcą jest forma zgodnie z
pkt 7.1.
7.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie
udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynęła
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,

zamawiający może udzielić

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zwraca się z prośbą do
Wykonawców aby dodatkowo przesłali treść zapytań mailem w wersji edytowalnej. Ułatwi
to udzielanie wyjaśnień.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;
9.1.Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.
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9.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY;
10.1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ i zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji.
10.2 Ofertę należy złożyć na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron
powinna

rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;

zamawiający nie wymaga numerowania czystych stron, zamawiający nie wymaga
numerowania i podpisania wszystkich stron jeżeli oferta jest trwale zespolona.
10.3 Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty; zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
10.4 Każda poprawka w ofercie powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do
podpisywania oferty.
10.5 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana
tylko jedna cena.
10.6 Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Należy
stosować kopertę wewnętrzną i zewnętrzną.
10.7 Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Szkoła Podstawowa z
dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, ul. Bielska 32, 17016 Orla i
oznakowana następująco: „Oferta na dostawę węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej
z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli w sezonie grzewczym 2019/2020.
Nie otwierać przed dniem 09.07.2019 r. – godz. 12.15.”
10.8 Koperta wewnętrzna powinna być adresowana j/w oraz opatrzona nazwą i
dokładnym adresem Wykonawcy.
10.9. Koszt opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają
wyłącznie wykonawcę.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;
11.1 Oferty należy składać do dnia 09.07.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie
Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, ul. Bielska 32,
17-106 Orla
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11.2 Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy.
11.3 Otwarcie ofert nastąpi w pok. nr 7 Szkoły Podstawowej z dodatkowym
nauczaniem języka białoruskiego w Orli, ul. Bielska 32, 17-106 Orla w dniu 09.07.2019 r.
o godz. 12:15.
11.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści 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 wykonania zamówienia.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;
12.1 Wykonawca w przedstawionej ofercie na dostawę przedmiotu zamówienia powinien
zaoferować cenę za 1 t. (brutto), ustaloną w oparciu o własną, opartą na rachunku
ekonomicznym kalkulację.
12.2 Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
12.3 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
12.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
12.5 Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
12.6 Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie
będzie podlegała zmianie.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANE WAGI NIE JEST MOŻLIWE
Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE KRYTERIA
OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ
WAŻNEGO
13.1 Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
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szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 wykonawca

przedstawił

ofertę

zgodną

co

do

treści

z

wymaganiami

Zamawiającego,
13.2 Zamawiający dokona sprawdzenia, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania. Zamawiający oceni wszystkie złożone oferty nie podlegające odrzuceniu.
13.3 Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.4 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo
żądania od wykonawcy wyjaśnień treści złożonej oferty.
13.5 Wszelkie żądane przez zamawiającego wyjaśnienia i uzupełnienia powinny być
udzielane na piśmie.
13.6 Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty
oraz wszelkie negocjacje między zamawiającym, a wykonawcą, dotyczące złożonej oferty –
w szczególności zmiany ceny.
13.7 W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w określonym w
wezwaniu terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen
wyższych niż przedstawione w złożonych ofertach.
13.8 Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert,
stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego
kryterium.
13.9 Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną
ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
13.10 Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym
postępowaniu kryteria oceny ofert, przedstawione poniżej:
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Nazwa kryterium: Waga:
Najniższa cena

100%

13.11 Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe
oferty proporcjonalnie mniej, według formuły:
( Cn/Cof.bx100 pkt = liczba punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b.- cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 pkt = 100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
13.12 Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
13.13 Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do
przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w
przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
13.14 Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, o
wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, o wykonawcach, których oferty
zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty a w przypadkach, o których mowa w art. 89
ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności oraz o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
13.15 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy Pzp, na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
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14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY

ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1 Wykonawca, którego ofertę zamawiający uzna za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy wyznaczy osoby reprezentujące stronę umowy, oraz przedstawi osobę
odpowiedzialną za realizację przedmiotowego zamówienia.
14.2 W przypadku gdy oferta składana jest przez podmioty występujące wspólnie
(konsorcjum), przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi umowę regulującą
współpracę, z której m.in. wynika zakres wykonywanych czynności i związaną z nim
odpowiedzialność.
15.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOW
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

16.

ISTOTNE

WPROWADZONE

DLA
DO

STRON

POSTANOWIENIA,

TREŚCI

ZAWIERANEJ

KTÓRE

UMOWY

W

ZOSTANĄ
SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH
16.1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
16.2. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do
zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 (10) dni od dnia przekazania zawiadomienia o
wyborze oferty.
16.3. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego
wykonawcę odrębnym pismem.
16.4. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana,
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
16.5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
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niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
16.6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
17.1.Wykonawcom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej jakimi są odwołanie oraz skarga
do Sądu Okręgowego.
17.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności:
- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty,
- opisu przedmiotu Zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.3. 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.
17.4. 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 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw.
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.
6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
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