SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w
Suchej Beskidzkiej.

Termin składania ofert: 06.07.2017 r. godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 06.07.2017 r. godz. 11.00
Numer referencyjny postępowania: WE.272.4.2017

Sucha Beskidzka, dnia 29.05.2017 r.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Zamawiającym jest:
Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
REGON: 072181675
NIP: 552-14-27-933
tel. +48 33 875 78 00, +48 33 875 79 20
fax. + 48 33 874 15 52
Strona internetowa: www.powiatsuski.pl
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl
1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm. ) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
1.3 Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie
10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów
– SPR. Nazwa projektu: Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy.
1.4 Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym na stronie Internetowej pod
łączem: http://www.rpo.malopolska.pl/
1.5 Całkowita Wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w
odniesieniu do dostaw tj. przekracza równowartości 209 000,00 euro.
1.6 Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) terminy
mają następujące znaczenie:
a)

„ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz.2164 ze zm.),

b)

„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

c)

„zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2
SIWZ,

d)

„postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy
SIWZ,

e)

„zamawiający” – Powiat Suski.

1.7 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.
1.8 SIWZ wraz z załącznikami publikowana jest na stronie internetowej zamawiającego.
1.9 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
1.10 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
1.11 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
1.12 Zamawiający nie wymaga konieczności osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
1.13 Zamawiający informuje iż brak jest możliwości złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych.
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1.14 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie badania,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki działu w postępowaniu.
Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla (Ul.
Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka) w Suchej Beskidzkiej.
2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje cztery (4) zadania częściowe w następującym asortymencie.
Lp.

Nazwa pozycji

Jednostka
miary

Ilość

Kod CPV

szt.

8

39181000-4
39162110-9

kpl.

8

kpl.

1

szt.
szt.
szt.
szt.

7
5
4
4

kpl.

1

szt.

8

Zadanie nr 1 – stoły montażowe
1

Wyposażenie pracowni w stoły montażowe do prowadzenia zajęć

Zadanie nr 2 – stanowisko podstaw miernictwa
Stanowisko podstaw miernictwa i elektroniki/kompletny zestaw
2
firmowy
Zadanie nr 3 – zestaw doświadczalny
Zestaw doświadczalny /trenażer/ - multimedialna zidigitalizowana
3
platforma ćwiczeniowo-edukacyjna przystosowana do pomiarów
parametrów z układami elektronicznymi
Zadanie nr 4 – pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny
4
Autotransformatory jedno – i trójfazowe
5
Układy soft startu – falowniki
6
Sterowniki PLC
7
Silnik komutatorowy AC
Oprogramowanie do symulacji obwodów elektrycznych i
8
elektronicznych
9
Licznik energii elektrycznej

39162100-6
39162100-6

31172000-2
31172000-2
31682210-5
31110000-0
48000000-8
39162110-9
38551000-2

2.3 Istotne postanowienia umowy zawarte są w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
2.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
lp

1.

Pracownia elektroniczna dla technik elektronik
a)

1.

Ilość

Doposażenie pracowni elektronicznej dla technik elektronik

Przedmiot zamówienia
stoły montażowe do
prowadzenia zajęć jak w
opisie przedmiotu
zamówienia lub
równoważne

Dane techniczne
Wyposażenie stołu typu BZO-40D lub równoważnego
1. Zasilacz główny: Regulowany zasilacz DC 0-270V/(0-16A/4000VA)
izolowany od źródła poprzez izolowany transformator (spełnia standardy
bezpieczeństwa). Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz
przeciwzwarciowe. Wbudowane mierniki napięcia i prądu. Obwód wyjściowy
zabezpiecza wyłącznik magnetotermiczny. Przycisk kontrolny START/STOP,
lampka wskazująca prace zasilacza.
2. Regulowany autotransformator 3-fazowy. Zabezpieczenie
przeciążeniowe, przeciwzwarciowe. Napięcie 0-450V, (prąd 8A/4000VA).
Zabezpieczenie obwodu wyjściowego magnetotermiczne.
3. Pomocniczy zasilacz DC. Parametry 0-250V, prąd 2,5A, izolowany od
źródła. Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe.
Wbudowane mierniki napięcia i prądu. Przycisk kontrolny ON/OFF, lampka
wskazująca prace zasilacza.
4. Pomocniczy autotransformator jednofazowy 0-250V, prąd 2,5A.
Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe.
Wbudowane mierniki napięcia i prądu. Przycisk kontrolny ON/OFF, lampka
wskazująca prace zasilacza.
5. Wyjście zasilania 3 fazowego. 4 gniazda zabezpieczone przyciskiem
ON/OFF.
6. Zasilanie sieciowe 230V, 4 gniazda (2p+E)
7. Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli.
8. Przycisk Start/Stop ze wskazaniem świetlnym oznaczającym załączenie
urządzenia.
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8 szt.

3

lp

2

3.

4

2.

Pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych

Przedmiot zamówienia
stanowisko podstaw miernictwa i
elektroniki/ kompletny zestaw
firmowy jak w opisie lub
równoważne
Zestawy doświadczalne
(trenażery) z układami
elektrycznymi i elektronicznymi
przystosowane do pomiarów
parametrów
jak w opisie lub równoważne

Autotransformator jednofazowy
laboratoryjny jak w opisie lub
równoważny
Autotransformator trójfazowy
laboratoryjny jak w opisie lub
równoważny
Falowniki jak w opisie lub
równoważne
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Ilość

Dane techniczne
Zestaw edukacyjny typu KL210 lub równoważny do nauki podstaw
układów elektrycznych i elektronicznych, część 1
Zestaw edukacyjny typu KL210 lub równoważny do nauki podstaw
układów elektrycznych i elektronicznych, część 2.
Multimedialna zdigitalizowana platforma ćwiczeniowo-edukacyjna
Typu Ide@Lab lub równoważna umożliwiająca realizację następujących
ćwiczeń:
−
badanie połączenia rezystorów,
−
sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki,
−
pomiar rezystancji metodą bezpośrednią,
−
pomiar rezystancji metodą techniczną,
−
pomiar rezystancji metodami porównawczymi,
−
pomiar rezystancji metodami mostkowymi,
−
pomiar mocy w obwodach prądu stałego,
−
badanie elementów liniowych i nieliniowych,
−
pomiar indukcyjności własnej metodą techniczną,
−
pomiar indukcyjności własnej metodą rezonansową,
−
pomiar pojemności metodą techniczną,
−
pomiar pojemności metodą rezonansową,
−
pomiar mocy w obwodach prądu przemiennego,
−
badanie obwodów szeregowych RLC,
−
badanie obwodów równoległych RLC,
−
badanie rezonansu napięć.
−
badanie rezonansu prądów,
−
badanie transformatora jednofazowego,
−
badanie elementów prostowniczych,
−
badanie elementów stabilizujących,
−
badanie elementów optoelektronicznych,
−
badanie tranzystorów,
−
badanie układów prostowniczych,
−
badanie generatorów,
−
badanie zasilaczy,
−
badanie stabilizatorów,
−
badanie układów wzmacniających,
Badanie układów cyfrowych:
- badanie funktorów logicznych,
−
badanie przerzutników cyfrowych,
−
badanie przetworników A/C i C/A.
−
badanie modulatorów i demodulatorów analogowych i cyfrowych
(AM, FM, n-PSK, FSK)
wyposażenie w zestawie
baterie jeśli wymagane
instrukcja w j. polskim
0-250 V 5 A

8 kpl

1 kpl

4

7 A/450 V

3

- Zasilanie: 1-fazowe 1 x 230Vac, moc 0,4kW
- Sterowanie U/f oraz bezczujnikowe sterowanie wektorowe (SVC).
- Szybki 32-bitowy procesor.
- Przeciążalność 150%.
- Moment rozruchowy 150% od 1Hz przy sterowaniu wektorowym.
- Kompaktowa budowa.
- Możliwość instalacji falowników obok siebie.
- Szyna typu DC lub równoważna umożliwiająca zasilanie z napięcia
stałego i podłączenie modułu hamowania.
- Chłodzenie za pomocą radiatora lub radiatora z prostym w demontażu
wentylatorem.
- Opcjonalna zdalna klawiatura ułatwiająca monitoring i konfigurację.
- Komunikacja typu Modbus lub równoważna

5
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Sterownik PLC z zasilaczem i
oprogramowaniem jak w opisie
lub równoważne

Sterownik programowalny jak niżej lub równoważny o następujących
parametrach:
- napięcie znamionowe 24 V DC,
- min. 6 wejść cyfrowych w standardzie (0/24 V DC),
- min. 4 wyjścia cyfrowe w standardzie (0/24 V DC) normalnie
otwartych, wyjścia przekaźnikowe, prąd obciążenia minimum 3 A lub
tranzystorowe min 0,125 A
- minimum jedno wejście analogowe w zakresie 0-20mA
- możliwość programowania przynajmniej w jednym z języków
programowania zgodnym z normą IEC 1131-3,
- zadajnik prądowy w zakresie min 0-20mA umożliwiający regulację
prądu wyjściowego minimum co 0,1mA
- programowanie za pomocą komputera PC
- montaż na szynie 35 mm.
- Interfejs komunikacyjny obsługujący standard Ethernet lub (i) inne
standardy komunikacyjne oparte na TCP/IP.
- Kabel połączeniowy sterownika z komputerem
Oprogramowanie narzędziowe umożliwiające zaprogramowanie
sterownika oraz symulację działania wejść i wyjść,
Zasilacz 230 V typu DC lub równoważny, napięcie wyjściowe 24 V prąd
znamionowy 4 A montaż na szynie 35 mm.
Kompletna dokumentacja w języku polskim.
Certyfikat CE

4

7

Silnik komutatorowy AC jak w
opisie lub równoważne

4

8.

Oprogramowanie do symulacji
obwodów elektrycznych I
elektronicznych jak w opisie lub
równoważne
Licznik energii elektrycznej jak w
opisie lub równoważne
Licznik energii elektrycznej jak w
opisie lub równoważne

Parametry elektryczne:
Prąd zasilania: 1,3 A przy 11660 obr/min
Napięcie zasilania: 230-240 V 50Hz
Moc znamionowa: 300W
Np. Multisim, Elektrosym (oprogramowania specjalistyczne) lub inne
równoważne (z licencją)

8

F&F Licznik 1-fazowy energii elektrycznej typu LE-01 lub równoważny

1 kpl.

8 szt.

F&F Licznik 3-fazowy energii elektrycznej typu LE-03 lub równoważny

Uwaga, nazwy własne podano przykładowo w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia
(aby ułatwić Wykonawcą wycenę). Dopuszcza się zastosowanie produktów równoważnych,
jednocześnie o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż i wniesienie we wskazane miejsca a także sprawdzenie i
próbny rozruch urządzeń.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia.
1. Wymagania ogólne dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.
a) dostarczone wyposażenie musi być zgodnie z obowiązującymi normami i posiadać wymagane
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa,
homologacje, licencje i inne ku temu wymagane dokumenty. Całość Wyposażenia objętego
niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatów bezpieczeństwa CE lub
innych równoważnych certyfikatów, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na
Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inne równoważne dokumenty to
potwierdzające Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z Wyposażeniem do wglądu.
2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
a) Zamówienie obejmuje również transport (na koszt i ryzyko Wykonawcy) oraz wstępne
uruchomienie i przeprowadzenie testów działania wyposażenia wraz z jego rozruchem oraz
przeprowadzeniem instruktażu w siedzibie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w terminach
uzgodnionych z Użytkownikiem.
b) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia odpowiednio opakowany i oznaczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Razem z przedmiotem zamówienia dostarczy w języku polskim
dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika
informacje.
c) dostawa wraz z uruchomieniem i rozruchem dostarczonego Wyposażenia musi być zgodna z
zapisami SIWZ, instrukcjami producenta, obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami,
normami oraz wskazaniami Zamawiającego. Instalacja. Instalacja Wyposażenia obejmuje
również wymagane podłączenie do istniejących instalacji w budynku szkoły zgodnie z
obowiązującymi przepisami - koszt uwzględniony w cenie oferty.

Powiat Suski – Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Adres ul. Kościelna 5b, 34 – 200 Sucha Beskidzka
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl tel: 033 875 79 46

5

d) jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu
podczas transportu lub rozruchu, zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub
naprawione przed zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru.
e) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany
zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz
po zakończeniu prac rozruchowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i
miejsca rozruchu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas dostawy i rozruchu z
winy Wykonawcy będą usuwane przez niego bezpłatnie.
f) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy na co najmniej 48 godzin przed jej
planowanym rozpoczęciem.
g) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu
dokonania pisemnego odbioru końcowego /bez uwag/ potwierdzonego przez osoby
odpowiedzialne ze strony Zamawiającego.
h) dostarczone wyposażenie powinno być kompletne, sprawne i gotowe do pracy. Gotowość
techniczna powinna być poprzedzona testami, uzgodnionymi z Zamawiającym,
przeprowadzonymi z użyciem materiałów, narzędzi i programów dobranych oraz dostarczonych
przez Wykonawcę. Testy należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, a
fakt ten odnotować w protokole odbioru.
2.5 Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania oferentów
2.6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2.7 W przypadku gdy Zamawiający przy opisywaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności w
dokumentach, o których mowa w pkt 2.1-2.5 SIWZ, wskazał nazwy, znaki towarowe, patenty lub
typy materiałów czy produktów, bądź ich producentów, Zamawiający dopuszcza oferowanie
produktów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od określonych w niniejszej SIWZ. Wskazanie tych informacji ma na celu jedynie
przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do
niej taka informacja, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub
równoważna”. Za kryterium uznania bądź nie uznania przez Zamawiającego równoważności
oferowanego produktu względem produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia uważa
się przy tym cechy produktu opisane w niniejszej SIWZ.
2.8 Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia jest przeznaczony dla Zespołu Szkół im.
Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej. Adres dostawy ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka.
2.9 W przypadku gdy użyte w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje
techniczne i inne systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w
każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ.
Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy
przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
Rozdział 3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31.08.2017 r. (dla każdego zadania częściowego
oddzielnie).
3.2 W terminie wskazanym w pkt. 3.1. należy wykonać dostawę, instalację a także przeszkolić
wskazany personel w zakresie obsługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Rozdział 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku spełnienia
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którejkolwiek z warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844) 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 zarządzi likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada
oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

stosowne

doświadczenie

w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego:
Wykonawca spełni w/w warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno
zamówienie o wartości nie mniejszej niż:
Zadanie częściowe nr 1: 10.000,00 zł brutto obejmujące dostawę wyposażenia,
obejmującego swoim zakresem stoły laboratoryjne.
Zadanie częściowe nr 2: 15.000,00 zł brutto obejmujące dostawę wyposażenia,
obejmującego swoim zakresem pomoc dydaktyczną lub sprzęt elektroniczny.
Zadanie częściowe nr 3: 5.000,00 zł brutto obejmujące dostawę wyposażenia,
obejmującego swoim zakresem pomoc dydaktyczną lub sprzęt elektroniczny.
Zadanie częściowe nr 4: 20.000,00 zł brutto obejmujące dostawę wyposażenia,
obejmującego swoim zakresem pomoc dydaktyczną lub sprzęt elektroniczny.
W przypadku podmiotów działających wspólnie zdolność techniczna lub zawodowa nie
podlega sumowaniu
4.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
4.3 Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej
innych podmiotów
1)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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3)

4)

5)

6)

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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 art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 Ustawy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o
których mowa w pkt 1.

4.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1)
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2)

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć
oddzielną listę podmiotów należących do grupy kapitałowej

4.5 PODWYKONAWCY
1)
2)

3)
4)

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część
zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw
firm i adresów podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy.
Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru
umowy.
Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. 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.
Rozdział 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB
KRYTERIÓW SELEKCJI ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA, JAK RÓWNIEŻ POTWIERDZENIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO

5.1

Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria
selekcji:
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5.1.1

Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne oświadczenie potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. 4 niniejszej SIWZ
w którym zawarte jest również oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.

5.1.2

Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Zamawiający udostępnia edytowalny wzór
JEDZ – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące
tych podmiotów.
2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu, również składa JEDZ dotyczące podwykonawców.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Wskazane dokumenty potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia z postępowania.

5.2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni,
wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich
złożenia.
5.3 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria
selekcji):
5.3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
określonego w pkt 4.1.2 ppkt 3 lit. a SIWZ – dla części nr 1 zamówienia zamawiający żąda od
wykonawcy: wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
5.3.2 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej
5.4 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25
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ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych
przez Zamawiającego):
5.4.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zamawiający żąda przedłożenia:
1) Specyfikację
oferowanego
asortymentu
wraz
z
kartami
technicznymi/katalogowymi lub innymi ku temu dokumentami, w zakresie
potwierdzającym spełnienie warunków postawionych w opisie przedmiotu
zamówienia.
5.5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy PZP (brak podstaw do wykluczenia):
5.5.1 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
5.5.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem terminu składania ofert 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
całości wykonania decyzji właściwego organu
5.5.3 Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu,
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
5.5.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5.5.5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie
spłat tych należności;
5.5.6 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5.5.7 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia
2016 r poz. 716);
5.5.8 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej 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
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
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dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.6 Dokumenty podmiotów zagranicznych:
5.6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów,:
1) o których mowa w pkt. 5.5.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (wystawione nie
wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
2) o którym mowa w pkt. 5.5.2 – 5.5.4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert);
b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.6.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w 5.5.1 – 5.5.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
5.6.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby,
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, której dotyczy
dokument wskazany w pkt. 5.5.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt. 5.6.1 ppkt 1
SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.7 Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5.7.1 Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi
być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede
wszystkim:
 reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,
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zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań,
złożenie oferty wspólnie,
prowadzenie
korespondencji
i
podejmowanie
zobowiązań
związanych
postępowaniem zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawców.
5.8 Dokumenty podmiotów trzecich
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22 a Ustawy, 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
żąda:
1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia,
2) dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
5.9 Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze
mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.
5.10
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy pzp, jeżeli jest to niezbędne
do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a
jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Rozdział 6
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Zadanie częściowe nr 1: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 zł)
Zadanie częściowe nr 2: 700,00 zł

(słowie: siedemset złotych 00/100 zł)
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Zadanie częściowe nr 3: 100,00 zł

(słownie: sto złotych 00/100 zł)

Zadanie częściowe nr 4: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 zł)
2.

3.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a)

pieniądzu,

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)

gwarancjach bankowych,

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
zamawiającego:
nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
z adnotacją „wadium – numer sprawy WE.272.4.2017 część nr ….” (1 lub 2 lub 3 lub 4)
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie
przelewu.

4.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna
zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie
zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29
stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

6.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).

7.

Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w
którym upływa termin składania ofert.
Rozdział 7
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części przedmiotu zamówienia..

7.2

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

7.3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

7.4

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5

Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

7.6

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny.
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7.7

Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez wykonawcę.

7.8

Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

7.9

Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.

7.10

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.

7.11

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.

7.12

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.13

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.14

Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
Zamawiający nie będzie odpowiadał za brak którejkolwiek strony oferty jeżeli oferta nie była
trwale połączona.

7.15

Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.

7.16

Informacje na temat możliwości i sposobu zastrzegania wiadomości stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
1) OFERTY SĄ JAWNE OD CHWILI ICH OTWARCIA.
2) ZAMAWIAJĄCY NIE UJAWNIA INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI, JEŻELI WYKONAWCA, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE SKŁADANIA
OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,
ZASTRZEGŁ, ŻE NIE MOGĄ BYĆ ONE UDOSTĘPNIANE ORAZ WYKAZAŁ, IŻ
ZASTRZEŻONE INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA.
WYKONAWCA NIE MOŻE ZASTRZEC INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86
UST. 4. USTAWY, TJ. M.IN.: NAZWY I ADRESU, INFORMACJI DOTYCZĄCYCH CENY,
TERMINU WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRESU GWARANCJI I WARUNKÓW
PŁATNOŚCI.
3) ZA TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA UZNAJE SIĘ TYLKO TAKIE INFORMACJE,
KTÓRE ŁĄCZNIE SPEŁNIAJĄ TRZY PRZESŁANKI:
i.
są nieujawnione do wiadomości publicznej,
ii.
posiadają wartość gospodarczą (na przykład informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa)
iii.
przedsiębiorca podjął co do nich niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności.
W związku z przytoczoną powyżej definicją, Wykonawca musi wykazać na etapie
składania oferty (jeśli zastrzegł jakieś informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa), że
zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu
wykazania tych okoliczności Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego
uzasadnienia odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji.
4) W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE WYKAŻE, ŻE ZASTRZEŻONE
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA, ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE MIAŁ PRAWO DO ODTAJNIENIA TYCH INFORMACJI. ZASTRZEŻENIE
PRZEZ WYKONAWCĘ TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA BEZ UZASADNIENIA, O
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KTÓRYM MOWA W PKT 3) BĘDZIE TRAKTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAKO
BEZSKUTECZNE ZE WZGLĘDU NA ZANIECHANIE PRZEZ WYKONAWCĘ PODJĘCIA
NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ W CELU ZACHOWANIA POUFNOŚCI OBJĘTYCH
KLAUZULĄ INFORMACJI.
5) ZASTRZEŻONE INFORMACJE WINNY BYĆ ODPOWIEDNIO OZNACZONE NA
WŁAŚCIWYM
DOKUMENCIE
WIDOCZNYM
NAPISEM:
„TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” I ZŁOŻONE W ODRĘBNEJ KOPERCIE WEWNĘTRZNEJ, A
NA ICH MIEJSCU W DOKUMENTACJI NALEŻY ZAMIEŚCIĆ STOSOWNE
ODSYŁACZE.
7.17

Oferta musi zawierać:
a)

Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 3 do SIWZ,

b)

Szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia wg. wzoru
załącznika nr 2.

c)

w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na
temat części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (nazwa firmy, adres).

d)

pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub notarialnie poświadczona
kopia),

e)

oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu nie podleganie przez Wykonawców wykluczeniu z
postępowania, określone w Rozdziale 5 SIWZ, złożone w postaci Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ). Zamawiający
informuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w
części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV
w/w dokumentu.

f)

wadium (w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu).

7.18

Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu
otwarcia ofert.

7.19

Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a)

nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy,

b)

Dane zamawiającego
Starostwo Powiatowe
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

7.20

c)

OFERTA na Dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej
Beskidzkiej - przetarg nieograniczony [WE.272.4.2017]

d)

Nie otwierać przed dniem 06.07.2017 r. godz. 11:00.

Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie na konkretny wyrób (producent, typ, model)
wraz z podaniem wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalności zgodnie ze wzorem
szczegółowej specyfikacji oferowanego asortymentu – według wzoru załącznika nr 2 do SIWZ.
Rozdział 8
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2017 r. do godziny 10:00 w siedzibie
Zamawiającego, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, Dziennik Podawczy/
Sekretariat. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00.
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8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upłynie ostateczny termin składania ofert, o którym
mowa w pkt 8.1 siwz o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościelna 5 b.
8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.19 z dodatkowym oznaczeniem
„ZMIANA”.
8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
wykonawcy.
8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego
wniosek.
8.7 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców, oraz ceny ofertowe.
Podane zostaną także następujące dane z ofert: termin realizacji zamówienia, okres gwarancji,
warunki płatności jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
8.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z zapisami art. 86 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający
zamieści na swojej stronie internetowej: www.powiatsuski.pl informacje dotyczące:
-

kwoty, jaką zamawiający 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.

8.9 Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o których mowa w pkt.
8.8 niniejszej SIWZ, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
8.10 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
8.11 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną zwrócone wykonawcom
niezwłocznie.
Rozdział 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3 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 zgodny na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Rozdział 10
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1

Wykonawca poda ceny wyposażenia dla każdej z pozycji wg. wzoru szczegółowej specyfikacji
oferowanego asortymentu dla każdej części oddzielnie- Załącznik nr 2 do SIWZ.

10.2

Wyliczoną zgodnie z pkt 10.1. cenę oferty Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym dla
każdej części oddzielnie na formularzu sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik
Nr 3 do SIWZ, która będzie sumą cen brutto wszystkich pozycji szczegółowej specyfikacji
oferowanego asortymentu w danej części.
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10.3

Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN): liczbowo, z dokładnością nie większą niż
dwa miejsca po przecinku oraz słownie.

10.4

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących
przepisów.

10.5

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

10.6

Wynagrodzenie ma charaktery ryczałtowy.

10.7

Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
Rozdział 11
BADANIE OFERT

11.1 Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, ale nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdz. 4 niniejszej SIWZ a określonych
dokumentami opisanymi w Rozdz. 5.
11.2 Jeżeli wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp., oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub
poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym składane są oświadczenia lub dokumenty.
11.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści punktu 11.5,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
11.5 Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian
w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11.6 Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt.11.5 c, oferta zostanie odrzucona.
11.7 Zgodnie z art. 91 ust. 5 Pzp., jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty, które przedstawiają taki sam bilans ceny i innych
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kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert, wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Rozdział 12
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:
Dla Części nr 1 i 2:
Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie
kryterium (w %)

Liczba możliwych
do uzyskania
punktów

1

Cena (C)

60 %

60 punktów

2

Gwarancja i rękojmia (G):

40%

40 punktów

a) Punkty za kryterium „Cena” dla każdej z Części zamówienia zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 60 = liczba punktów
Cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
b) Punkty za kryterium „Gwarancja i rękojmia” zostaną przydzielone na podstawie oświadczenia
zawartego wykonawcy zawartego w punkcie 4 Formularza Ofertowego w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia na okres 2 lata: 0 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 3 lata: 15 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 4 lata: 30 punktów
Gwarancja i rękojmia na okres 5 lat: 40 punktów
Najkrótszy okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego: 2 lata (podanie niższego
okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty)
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, uwzględniany przy ocenie ofert: 5 lat
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w punkcie 4 formularza ofertowego okresu gwarancji i
rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca wskazał minimalny okres gwarancji i rękojmi tj. 2 lata,
natomiast gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 5 lat do obliczeń
Zamawiający przyjmie 5 lat.
12.2

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów
we wszystkich kryteriach.

Rozdział 13
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

13.1

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
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1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsca 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;
2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. 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,
4. Unieważnieniu postępowania.
13.2

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający udostępnia informacje o
których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 7 na stronie internetowej.

13.3

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.

13.4

Rozdział 14
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi podać niezbędne informacje w celu uzupełnienia
brakujących danych w umowie, chyba że dane te wynikają ze złożonej oferty.
UWAGA!
Najpóźniej na dzień podpisania umowy (przed jej podpisaniem) Wykonawca ma obowiązek
przedstawić:

1. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
umowę regulującą współpracę tych wykonawców,
2. wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej
zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej.
3. zabezpieczenie należytego wykonania umowy o którym mowa w Rozdziale 15 SIWZ. W
przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwota
zabezpieczenia musi zostać zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed podpisaniem
umowy. Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu zaleca się,
aby projekt „gwarancji” dostarczyć Zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy w celu możliwości weryfikacji zgodności jego treści z
wymaganiami SIWZ.
Rozdział 15
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.2 Wykonawca przed datą podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3% zaoferowanej ceny dla każdego
zadania częściowego oddzielnie w:
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a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy/ usunięcia wad dla umowy nr
WE.272.4.2017 część….”
15.4 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
15.5 Jeśli zabezpieczenie będzie wniesione w innej formie niż w pieniądzu to będzie zawierać
oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w
imieniu Wykonawcy, o zapłacie poręczonej lub gwarantowanej kwoty, stanowiącej
zabezpieczenie wykonania, bezwarunkowo po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie
Zamawiającego. Ponadto poręczenie lub gwarancja nie mogą zawierać stwierdzenia, że
jakakolwiek zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy lub prac, które
mogą zostać przeprowadzone na podstawie umowy lub w jakichkolwiek dokumentach
umownych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, uwalniają
poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Zamawiający
wymaga także, aby oświadczenie poręczyciela lub gwaranta wskazywało, że sądem właściwym
miejscowo do rozpatrywania sporów związanych z poręczeniem lub gwarancją, będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
15.6 W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej elementów bądź
posiadających jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.7 W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
15.8 Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone
zostały w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.
Rozdział 16
POSTANOWIENIA UMOWY
16.1 Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Rozdział 17
OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ

17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
17.2 W przypadku wniosków o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ wnoszonych drogą pisemną lub
faxem Zamawiający prosi o jednoczesne przekazanie ich w wersji elektronicznej (edytowalnej)
na adres mailowy: modernizacja@powiatsuski.pl
17.3 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem
terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej
stronie internetowej (www.powiatsuski.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
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17.4 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę
zmianę na własnej stronie internetowej (www.powiatsuski.pl).
17.5 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach, zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
taką informację na własnej stronie internetowej (www.powiatsuski.pl).
17.6 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie
zamawiającego.
17.7 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

Rozdział 18
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adres mailowy: modernizacja@powiatsuski.pl
18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający
domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail
podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej
treścią w chwili przesłania.
18.5 Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną, w
szczególności wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
18.6 Zamawiający wskazuje formę pisemną pod rygorem nieważności dla oferty i dla uzupełnień
wszystkich dokumentów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2016 r.
18.7 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Starostwo
Powiatowe ul. Kościelna 5b, 34 -200 Sucha Beskidzka
18.8 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się
znakiem postępowania: WE. 272.4.2017
18.9 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Krzysztof Zachura,
proceduralne

e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl

Magdalena Więcław,
merytoryczne

e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl

tel. 33-875-79-46- sprawy
tel. 33-875-79-46- sprawy

Rozdział 19
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
19.2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
19.3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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19.4 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
19.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
19.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
19.7 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 za pomocą faksu.
19.8 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:
a)

w terminie 10 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 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b)

odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c)

odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
19.10

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

19.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
Rozdział 20
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:
2.1
2.2
2.3
2.4

Załącznik Nr 1 - Istotne postanowienia umowy.
Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia / Szczegółowy Formularz ofertowo- cenowy
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 4 - JEDZ

Zatwierdzam, dnia 29.05.2017 r.

....................................................
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Załącznik Nr 1 -Istotne postanowienia umowy.
Umo w a Nr WE. 273. 4. 2 017…. . (1/ 2/ 3/ 4)
zawarta w dniu .... ......... r. pomiędzy:
Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Członków Zarządu:
Pana mgr. Józefa Bałosa
Starostę Suskiego,
Pana mgr. Zbigniewa Hutniczaka
Wicestarostę Suskiego
a
.....................................................................................................
z
siedzibą
w
....................................... przy ul. ............................................................, zwanym dalej Wykonawcą
reprezentowanym przez:
...........................................
.............................................
Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym Nr WE.272.4.2017 z dnia ……….. r. na
Dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w części nr
….(1/2/3/4/)
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

2.

§1
W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania nr WE.272.4.2017 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym
postępowaniu w zakresie Części nr …… – stanowiące integralną część niniejszej umowy,
Zamawiający nabywa od Wykonawcy wyposażenia dla Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w
Suchej Beskidzkiej, zwany w dalszej części niniejszej umowy ,,sprzętem” lub „przedmiotem
umowy” lub ,,wyposażeniem”.

3.

Szczegóły dotyczące producenta, modelu, typu i parametrów technicznych wyposażenia zawiera
oferta Wykonawcy- Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, o której mowa w ust.1.

4.

Przedmiot umowy określony w ust.1 zrealizowany będzie w terminie: nie później niż do dnia
31.08.2017 r.

5.

Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje się podpisanie
przez Strony Protokołu Odbioru Jakościowego bez zastrzeżeń.

6.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, z należytą starannością, zgodnie z:
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie;
2) warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.

7.

Wykonawca oświadcza, iż:
1) Zaoferowane wyposażenie jest fabrycznie nowe;
2) Zaoferowane wyposażenie posiada stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i
użytkowania na terenie RP.

8.

Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/-ów).
albo z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale
podwykonawcy/ów
………………………………………………
w
zakresie:................................................................ ...... [wypełnić zgodnie ofertą wykonawcy]

9.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości lub w części innym
osobom (podwykonawcom) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

10. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania i zaniechania.
§2
1. Zamawiający upoważnia p. ………………….. do kontaktów z Wykonawcą; tel.: .........................
faks: ........................., e-mail: ……………………………………
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2. Wykonawca upoważnia p. .......................... do kontaktów z Zamawiającym; tel.: ........................
faks: ........................., e-mail…………………
3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnej notyfikacji Strony
dokonującej zmiany.
§3
1. Wykonawca dostarczy sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na adres: ZS im.
Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka. Wykonawca
zobowiązany jest również dokonać rozładunku dostarczonego sprzętu i jego wniesienia a także
montażu, instalacji i rozruchów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Na dwa dni wcześniej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie elektronicznej lub faxem
o planowanym terminie dostarczenia wyposażenia. Zamawiający może odmówić przyjęcia
sprzętu dostarczonego w dni uznane przez Zamawiającego za wolne od pracy oraz w dni
powszednie poza godzinami 07.00 - 15.00.
3. Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (dalej „k.c.”), w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wraz z wyposażeniem. Dokumenty muszą być sporządzone w języku
polskim.
4. W dniu i w miejscu dostawy wskazani przedstawiciele Zamawiającego dokonają, przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy, odbioru ilościowego wyposażenia.
5. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, sprawdzeniu
kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych, a także sprawdzeniu zgodności
dostawy z terminem realizacji Umowy, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego
podpisanym przez Strony.
6. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż do 14 dni roboczych od dnia podpisania Protokołu
Odbioru Ilościowego dokona Odbioru Jakościowego sprzętu, polegającego na sprawdzeniu
poprawności działania wyposażenia wymienionego w Załączniku Nr 1. Dokonanie bez
zastrzeżeń Odbioru Jakościowego, zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Jakościowego
podpisanym przez przedstawicieli Stron.
7. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 5 jakichkolwiek
zastrzeżeń, w tym dotyczących braków ilościowych lub niewłaściwości technicznych
dostarczonego wyposażenia Zamawiający dokona odbioru częściowego w zakresie elementów,
których nie dotyczą zastrzeżenia, a odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi dopiero po
usunięciu zastrzeżeń przez Wykonawcę. Wykonawca usunie zastrzeżenia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo
odmowy przyjęcia dostarczanej przez Wykonawcę partii wyposażenia niezgodnej z treścią
zamówienia.
8. Podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Jakościowego, stanowi
podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury.
9. Dopuszcza się podpisanie przez Zamawiającego w jednym dniu Protokołów Odbioru Ilościowego
i Jakościowego, pod warunkiem zrealizowania dostawy należycie.
§4
1. Za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości: ........................ PLN z
VAT (słownie: …................................) (wartość umowy).
2. Cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w celu należytego spełnienia wszystkich
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności zawiera koszt zakupu
wyposażenia, koszty transportu, koszty rozładunku, koszty wniesienia do miejsca wskazanego
przez Zamawiającego, a także wszelkie podatki, opłaty i inne należności płatne przez
Wykonawcę, jak również wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją zadania.
3. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie
30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury (faktury pisemnej
doręczonej na adres Zamawiającego).
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4. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą przelewu.
5. Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek w razie opóźnienia w
płatności.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należnych
Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy kar umownych lub odszkodowania.
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wyposażenia określony w załączniku nr 2 do SIWZ pn.
„Opis przedmiotu zamówienia” gwarancji i rękojmi na okres: ……………………….. 2. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji określone są w załączniku nr 2 do SIWZ pn. „Opis
przedmiotu zamówienia” oraz w ofercie Wykonawcy.
3. Serwis gwarancyjny ma być świadczony w miejscu u Zamawiającego, z możliwością naprawy w
serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u Zamawiającego okaże się niemożliwa. W przypadku
naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni
roboczych od dnia przekazania sprzętu do naprawy. Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny jeżeli
czas naprawy przekroczy 14 dni.
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z
tytułu rękojmi za wady.
5. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji wynika z przepisów kodeksu
cywilnego.
§6
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……….. zł, z czego 70%, tj.
……………. zł przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania zamówienia, zaś
30%, tj. …………… zł przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji jakości.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: …..
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni
po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, zaś kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji- nie później niż w 15. dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
§7
1.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, liczony od terminu
określonego w § 1 ust. 3- w wysokości 0,5% wartości brutto.
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w
szczególności określonych w § 8 ust. 1 lub rozwiązania z takich przyczyn umowy na
podstawie §8 ust. 3 pkt 2) – w wysokości 25 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 umowy.
3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ilościowym lub
jakościowym lub w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji, liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad - 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
4 ust. 1 umowy,

3.

4.

Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy mogą zostać potrącone z
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy lub dochodzone od
Wykonawcy na zasadach ogólnych. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany będzie
zapłacić należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w
terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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§8
1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej
umowy, Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania, zachowując prawa i roszczenia
przeciwko Wykonawcy odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:
1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającej trzydzieści (30) dni;
2) gdy Wykonawca nie wykonuje swych obowiązków lub wykonuje je w sposób nienależyty.
Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do zaniechania
naruszeń wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Niezastosowanie się Wykonawcy do
wezwania upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy; w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o zaistnieniu której kolwiek z powyższych okoliczności.
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, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;
4. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego,
przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków
lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.
§10
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności
wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z
zastrzeżeniem § 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w sytuacji:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości
dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, np. „siła wyższa”; Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności
uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty. Zmiana w tym zakresie
nastąpi poprzez wydłużenie terminu o ilość dni odpowiadającą czasowi trwania
przyczyn uzasadniających zmianę,
b) zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak możliwości dochowania
pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
Zmiana w tym zakresie nastąpi poprzez wydłużenie terminu o ilość dni odpowiadającą
czasowi trwania przyczyn uzasadniających zmianę;
c) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na
realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych
podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości
niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym Wykonawca
powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu
realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną
realizację przez Wykonawcę. Zmiana w tym zakresie może być dokonana pod
warunkiem zgodności z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
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d) zmiana sposobu spełnienia świadczenia objętego Przedmiotem Umowy, w
szczególności:
e) niedostępność na rynku urządzeń i/lub oprogramowania wskazanych w SIWZ lub w
ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
f) pojawienie się na rynku urządzeń i/lub oprogramowania nowszej generacji,
zwiększających możliwości użytkowe Przedmiotu Umowy lub pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji,
g) konieczność wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub technologicznych niż wskazane w SIWZ, w sytuacji gdy
zastosowanie przewidzianych w Umowie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
h) konieczność wykonania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa w zakresie wynikającym ze zmiany prawa,
i) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego i jest konieczna w celu prawidłowego wykonania
Umowy,
j)
zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn.
na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron,
k) wydłużenia okresu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta sprzętu lub
Wykonawcę,
l) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwoty, o której mowa w § 4 ust.
1 umowy,
m) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
realizację umowy.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. W razie wątpliwości
dotyczących przedmiotu umowy strony za rozstrzygające uznają postanowienia wynikające ze
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§12
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania
reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sadową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla siedziby zamawiającego
§13
Umowę niniejsza sporządza się w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.
Zamawiający
Kontrasygnata Skarbnika
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla

Lp.

Przedmiot
zamówienia

Ilość

J.m.

Zadanie częściowe nr 1 – stoły montażowe
Wyposażenie pracowni
1
w stoły montażowe do
szt.
prowadzenia zajęć

Cena
jedn.
netto

Cena
jedn.
brutto

Wartość Wartość Wartość
netto
VAT
brutto

Producent
(Uwaga,
opisać
szczegółowo i
dołączyć karty
katalogowe,
lub inne ku
temu
dokumenty, na
podstawie
których
Zamawiający
oceni ofertę)

Model
(Uwaga, opisać
szczegółowo w
odniesieniu do
opisu
przedmiotu
zamówienia i
dołączyć karty
katalogowe, lub
inne ku temu
dokumenty, na
podstawie
których
Zamawiający
oceni ofertę)

8
Razem

Zadanie częściowe nr 2 – stanowisko podstaw miernictwa
Stanowisko podstaw
miernictwa i
1
kpl.
8
elektroniki/kompletny
zestaw firmowy
Razem
Zadanie częściowe nr 3 – zestaw doświadczalny
Zestaw doświadczalny
/trenażer/ multimedialna
zidigitalizowana
platforma
1
ćwiczeniowokpl.
1
edukacyjna
przystosowana do
pomiarów parametrów
z układami
elektronicznymi
Razem
Zadanie częściowe nr 4 – pomoce dydaktyczne i sprzęt
elektroniczny
Autotransformatory
1
szt.
7
jedno – i trójfazowe
Układy soft startu –
2
szt.
5
falowniki
3
Sterowniki PLC
szt.
4
Silnik komutatorowy
4
szt.
4
AC
Oprogramowanie do
symulacji obwodów
5
kpl.
1
elektrycznych i
elektronicznych
Licznik energii
6
szt.
8
elektrycznej
Razem

…………………………..

…………………………..

Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 3 do siwz- formularz ofertowy
…………………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Zamawiający:
Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
Oferta na:

Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej
Beskidzkiej - do pracowni elektronicznej dla zawodu Technik elektronik
WE.272.4.2017

MY NIŻEJ PODPISANI
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(nazwa (firma ) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich członków konsorcjum lub spółki cywilnej)

1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i terminie
określonym w SIWZ.

2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i wszystkimi wyjaśnieniami i
zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych
w niniejszej ofercie za cenę (Wykonawca wypełnia w części na którą składa ofertę):

Zadanie częściowe nr 1:
_________________________________ zł brutto,
(wartość oferty brutto słownie: _________________________________),
zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją oferowanego
sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

asortymentu,

Zadanie częściowe nr 2:
_________________________________ zł brutto,
(wartość oferty brutto słownie: _________________________________),
zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją oferowanego
sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
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Zadanie częściowe nr 3:
_________________________________ zł brutto,
(wartość oferty brutto słownie: _________________________________),
zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją oferowanego
sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

asortymentu,

Zadanie częściowe nr 4
_________________________________ zł brutto,
(wartość oferty brutto słownie: _________________________________),
zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją oferowanego asortymentu,
sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3a* Wykonawca informuje, że: wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp *
……………………………………………………………………………………………
DODATKOWE oświadczenia Wykonawcy I [które będzie oceniane w kryterium
oceny ofert „gwarancja i rękojmia”, (Wykonawca wypełnia w tej części, na którą
składa ofertę)]:
Udzielamy gwarancji i rękojmi na:
Zadanie nr 1:
na okres ……………….. lat (należy wskazać liczbowo: 2,3,4 lub 5) od podpisania
protokołu odbioru dostawy (w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający
przyjmuje, że Wykonawca zaoferował najkrótszy wymagany przez Zamawiającego termin
gwarancji)
Zadanie nr 2:
na okres ……………….. lat (należy wskazać liczbowo: 2,3,4 lub 5) od podpisania
protokołu odbioru dostawy (w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający
przyjmuje, że Wykonawca zaoferował najkrótszy wymagany przez Zamawiającego termin
gwarancji)
Zadanie nr 3:
na okres ……………….. lat (należy wskazać liczbowo: 2,3,4 lub 5) od podpisania
protokołu odbioru dostawy (w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający
przyjmuje, że Wykonawca zaoferował najkrótszy wymagany przez Zamawiającego termin
gwarancji)
Zadanie nr 4:
na okres ……………….. lat (należy wskazać liczbowo: 2,3,4 lub 5) od podpisania
protokołu odbioru dostawy (w przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający
przyjmuje, że Wykonawca zaoferował najkrótszy wymagany przez Zamawiającego termin
gwarancji)
4.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

5.

JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres
60 dni od upływu terminu składania ofert.
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6.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami**/przy udziale podwykonawców w następującym
zakresie**:
___________________________________________________________________________
(zakres powierzonych prac)
___________________________________________________________________________
(nazwy i adresy podwykonawców)

7.

OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki*/ konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący:
____________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

8.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi
w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować na poniższy adres:
____________________________________________________________________
tel. ___________________ faks __________________ e-mail: _______________________

10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.
11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
_________________________________________________________________
________________ dnia ___ ___ 2017 roku

_________________________________
(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

* należy skreślić jeżeli wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a
ustawy Pzp, oraz określić w punkcie 3a* w odniesieniu do jakich towarów lub usług oraz ich
wartość powodującą powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.
91 ust. 3a ustawy Pzp tj. w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dojdzie do konieczności
doliczenia do ceny oferty wartości podatku od towarów i usług (VAT) do wartości netto oferty ze
względu na:
1) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
2) mechanizm odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z
dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. Nr 177,
poz. 1054 z późn. zm.),
3) import usług lub import towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT
** niepotrzebne skreślić
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ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej
Beskidzkiej.
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
1
2
zamówienia . Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 068–127974
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego3
Odpowiedź:
Nazwa:

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4:
Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
(jeżeli dotyczy)5:
1

2

3

4
5

Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha
Beskidzka
tel. +48 33 875 78 00, +48 33 875 79 20
fax. + 48 33 874 15 52
Strona internetowa: www.powiatsuski.pl
e-mail: modernizacja@powiatsuski.pl
Odpowiedź:
Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół im.
Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej
WE.272.4.2017

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamówienia.
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT W YKONAWCY
Identyfikacja:
Odpowiedź:
Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
społecznym”9 lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
należą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

6
7

8
9

[…]
[….]

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
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Jeżeli tak:
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]

Rodzaj uczestnictwa:

Odpowiedź:

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami11?

[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:
10
11

a): [……]
b): [……]
c): [……]

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części
zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
Imię i nazwisko,
[……],
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
[……]
wymagane:
Stanowisko/Działający(-a) jako:
[……]
Adres pocztowy:
[……]
Telefon:
[……]
Adres e-mail:
[……]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
[……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:
Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych
[] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć –
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW , NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.
12

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1.

udział w organizacji przestępczej13;

2.

korupcja14;

3.

nadużycie finansowe15;

4.

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością
16
terrorystyczną

5.

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17

6.

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi .

18

Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym okres wykluczenia określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Jeżeli tak, proszę podać20:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:

13

14

15

16

17

18

19
20
21

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]19

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]
b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
21
[……][……][……][……]

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w
sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektor ze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże
decyzji ramowej.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
22
podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23:

[] Tak [] Nie

[……]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby?

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:

23

24

[] Tak [] Nie

Podatki

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

–

–

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

Czy ta decyzja jest ostateczna i
wiążąca?

–

[……]

–

[……]

–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

[……]

–

[……]

–

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:

c2) [ …]

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:
22

Odpowiedź:

d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
24
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI

25

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje dotyczące ewentualnej
Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
[] Tak [] Nie
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
środowiska, prawa socjalnego i prawa
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
pracy26?
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych27; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
28
działalności gospodarczej .

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego29?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

25
26

27
28

29

–

[……]

–

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–
f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji,
gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów30 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie
[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie
[…]

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?
30

[…]

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:

Odpowiedź:

W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy

[] Tak [] Nie

wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
31

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
31
[……][……][……]

[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:
[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje
Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
[…]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy 32:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
[] Tak [] Nie
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
wykonawcy?
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
określonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
33
następujący ():
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
[……][……][……]
formie elektronicznej, proszę wskazać:
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
obszarze działalności gospodarczej objętym
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
32

33

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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zamówieniem i określonym w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący34:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:
35
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

rok: [……] obrót: [……] […] waluta

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
do Y36 – oraz wartość):
[……], [……]37
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
Liczba lat (okres ten został wskazany w
publicznych na roboty budowlane:
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał
zamówienia): […]
następujące roboty budowlane określonego
Roboty budowlane: [……]
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
zadowalającego wykonania i rezultatu w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
odniesieniu do najważniejszych robót
[……][……][……]
budowlanych jest dostępna w formie
34
35
36
37
38

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
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elektronicznej, proszę wskazać:
1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
zarówno publicznych, jak i prywatnych40:
2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
41
technicznych , w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące

39

40

41

42

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Opis
Kwoty
Daty
Odbiorcy

[……]
[……]

[……]

[……]

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]
[……]
Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy
wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
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9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
43
podwykonawcom następującą część
(procentową) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……], [……]
[……]

[……]

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
Odpowiedź:
zarządzania środowiskowego
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych?
[……] [……]
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
43

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).
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wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……] [……]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów
Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i
[….]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
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W przypadku gdy wymagane są określone
[] Tak [] Nie
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
każdego z nich:
[……][……][……]46
Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
47
dowolnym państwie członkowskim , lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]
44
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Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostępu.
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
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