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CAPOW.272.1.3.2018 

 

 

SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000,00 euro na: zakup, dostawy i montaż 

wyposażenia dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu pn. 

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” 

 

 

 

 

 

 

 

 Zatwierdziła:  

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcbork, dn. 18 października 2018 r. 
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Spis treści SIWZ: 

I. Zamawiający. 

II. Tryb postępowania. 

 III. Opis przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

 V.  Warunki udziału w postępowaniu 

 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w  

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do     

porozumiewania się z Wykonawcami. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

   IX. Termin związania z ofertą. 

    X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

   XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 XII. Opis sposobu obliczania ceny 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

XVIII. Wykaz załączników do SIWZ. 
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Rozdział I. Zamawiający 

 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie Kraj.  

z siedzibą w Więcborku, al. 600 –lecia 9, 89-410 Więcbork 

reprezentowane przez: Dyrektora Placówki 

tel. fax. 52 389 54 55 

e-mail: dyrektor@capow-wiecbork.pl 

www.bip.capow-wiecbork.pl 

 

Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się: 

- Beata Lida – Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku 

 

Rozdział II. Tryb postępowania 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: z. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub 

„ustawą”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.  

3. Wartości szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej  

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,  

w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawy i montaż (jeżeli jest wymagany) towarów 

stanowiących wyposażenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych , 

położonych w Więcborku na działce ewidencyjnej 690/4 w podziale na sześć 

następujących części zamówienia: 

Część nr 1. Meble pod zabudowę schodów 

Część nr 2. Meble pokojowe. 

Część nr 3. Dekoracje okien. 

mailto:ab@powiat-sepolno.pl
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Część nr 4. AGD (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej) 

Część nr 5. Meble kuchenne (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) 

Część nr 6. Elektronika (współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej) 

 

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Szczegółowy opis wszystkich części przedmiotu zamówienia, ilości, nazwy towarów, 

wymagania techniczne dotyczące parametrów dostarczonych towarów określone są w 

załączniku nr 1 do specyfikacji.  

 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. Oferta może obejmować całość 

zamówienia lub wybrane/wybraną  części/część zamówienia.  

 

3. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodami 

i pojęciem:  

        

      32000000 – 3 – sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny,   telekomunikacyjny           

                                i podobny, 

      30200000 – 1 – urządzenia komputerowe, 

      39000000 – 2 – meble, wyposażenie, urządzenia domowe, 

      39150000 – 5 – meble różne. 

      39711000 – 9 – elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami  

                                spożywczymi, 

      39221000 – 7 – sprzęt kuchenny, 

      39200000 – 4 – wyposażenia domowe,  

 

4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi 

określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Uni Europejskiej, został 

dopuszczony do obrotu handlowego i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, 

stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniał inne 

wymagania (normy, parametry), określone  przez Zamawiającego w załączniku nr 1  do 

SIWZ. 

 

5. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich 

aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm 

przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy 

międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych. 

 

6. Zaoferowany asortyment musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia i spełniać wymagania bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie wszystkich 

wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 

ustawy. 

 

7. Oferta złożona na każdą z części zamówienia musi być kompletna tzn. musi zawierać 

cenę towarów brutto wraz z dostawą wszystkich wymienionych w danej części 

zamówienia towarów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz transportem i montażem 
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(jeżeli montaż ujęty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku 

nr 1). 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: 

1) rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy; 

2) zakończenie –  do dnia  15.12.2018 r.  

 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23. Dodatkowo Zamawiający przewiduje 

wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku 

zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.     

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o 

wartości brutto minimum: 

 

Nr części  Nazwa  Wartość zamówienia 

1.  Zabudowa wnętrz 10 000,00 

2. Meble pokojowe 40 000,00 

3. Dekoracje okien 5 000,00 

4. AGD 20 000,00 

5. Meble kuchenne 20 000,00 

6. Elektronika 30 000,00 

  

W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i 

czasu wykonania danej dostawy dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia 

rozpoczęcia wykonywania dostawy do upływu terminu składania ofert) i te parametry 

wykonania dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w załączniku nr 5 do SIWZ.  

 



 

6 
 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunki, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 ppkt 2 i 3 SIWZ, muszą być spełnione 

łącznie przez tych wykonawców.   

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa  

w rozdziale V pkt. 2 ppkt 2 i 3 SIWZ, 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. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w 

rozdziale V pkt. 5 SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ); 

2) 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 

zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5; 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 

a) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (sporządzone  

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – w oryginale); 

b) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (sporządzone  

z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ – w oryginale. 

Informacje zawarte w ww. oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,  

o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  
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z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia.  

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 lit. b SIWZ. 

4. 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, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 lit. a i b 

SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu: 

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia.  

b) wykazu wykonanych dostaw (sporządzonego z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również nadal wykonywanych, 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. Dowodami 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. W przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę 

aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 
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b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 

1 ustawy Pzp; 

Uwaga: w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu,  

o którym mowa powyższej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internowanymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.  

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące 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 w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

d) zaświadczenia 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, wystawionego nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi 

przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale VI 

pkt. 5 ppkt. 2 SIWZ. 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 5 

ppkt 2: 

1) lit. a SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny 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 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 

ustawy Pzp; 
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2) lit. b-d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem 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, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu,  

b)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

8. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt. 7 ppkt 1 oraz ppkt 2 lit. b SIWZ 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym 

mowa w VI pkt. 7 ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. 

9. 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 rozdziale VI pkt. 5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia 

rozdziału VI pkt. 8 SIWZ  stosuje się. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu.  

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w rozdziale VI pkt. 5 ppkt 2 lit. a) SIWZ, składa dokument,  

o którym mowa w rozdziale VI pkt. 7 ppkt 1 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy Pzp. 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. Postanowienia  rozdziału VI pkt. 8 SIWZ zdanie pierwsze 

stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym 
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miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

12. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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 ( załącznik nr 8 do SIWZ). Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie o przynależności  lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

składa każdy z Wykonawców. 

Uwaga: 

W myśl przepisów ustawy Pzp, złożenie przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 24 

ust. 11 ustawy Pzp, przed zamieszczeniem przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest czynnością nieskuteczną. 

Oznacza to, iż Wykonawca, który złoży przedmiotowe oświadczenie np. wraz z ofertą 

musi ponownie złożyć tenże dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku zaniechania tej czynności przez 

Wykonawcę, zostanie on wezwany do uzupełnień z mocy art. 26 ust 3 ustawy Pzp, 

względnie do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. 

13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Pzp, 

jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114 z późn. zm.). 

14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp, 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, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

16. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
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żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1126), zwanego dalej rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 

dokumentów.  

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

 do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego  

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

poz. 1529 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków 

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

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), lub faksu, za 

wyjątkiem oferty oraz umowy, dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

Jednocześnie zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 

dokumentów, oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ (również  

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) mogą 

być poświadczane za zgodność z oryginałem w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

znakiem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres podany w rozdziale I SIWZ. 

1) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: dyrektor@capow-

wiecbork.pl a faksem na nr (52) 3895455. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o 

którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 

na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający prosi  

o przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ drogą elektroniczną w formie 

edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. 

mailto:dyrektor@capow-wiecbork.pl
mailto:dyrektor@capow-wiecbork.pl
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7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w rozdziale VII pkt. 7 SIWZ. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami 

są: 

2) Beata Lida tel. (52) 389 54 55 lub tel. kom. 660669541 w godz. 7:00 – 15:00,  

e -mail: dyrektor@capow-wiecbork.pl ; 

3) Ewa Tomasz tel. (52) 52 389 54 55  w godz. 7:00 – 15:00,  

e-mail: ksiegowosc@capow-wiecbork.pl ; 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

 

1. Wykonawca nie żąda od Wykonawcy wpłaty wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;  

2) oświadczenia wymienione w rozdziale VI pkt. 1- 4 niniejszej SIWZ; 

3) Uzupełniony o ceny brutto szczegółowy wykaz towarów – załącznik nr 1 do SIWZ 

mailto:dyrektor@capow-wiecbork.pl
mailto:ksiegowosc@capow-wiecbork.pl
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4) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby (jeżeli 

dotyczy); 

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale X pkt. 5, musi być załączone do oferty 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie. 

7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom 

jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.    

9. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

10.  Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem.  

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. 

12.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia 

lub wybrane/wybraną  części/część zamówienia. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

14.  Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

15.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

16.  Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,  

a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 
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zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis 

treści. 

17.  Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

18.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować 

w następujący sposób: 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie 

Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, al. 600-lecia 9, 89 – 410 Więcbork 

 

„ Oferta – na dostawy i montaż wyposażenia placówek opiekuńczo-

wychowawczych w ramach projektu pn.  „Budowa dwóch budynków mieszkalnych 

na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” 

Nie otwierać przed dniem 05.11.2018 r.  godz. 11
15

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

19. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 poz. 

1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca/kuriera. Podstawa prawna:  art. 10c 1 i 2 

Pzp. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą 

faksu. 

20.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego 

oznakowania opakowania (oferty) lub braku którejkolwiek z  informacji podanej w pkt 

18  niniejszego rozdziału SIWZ. 

21.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania 

ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

22.  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

23.  Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  

i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 

74/05) ich odtajnieniem. 

24.  Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 
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będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

25.  Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 

zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

26.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

27.  Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania – publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 

Publicznych.  

28.  Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności  

i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 

przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII SIWZ. Przepisy 

ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

wzoru  umowy, po terminie otwarcia ofert. 

29. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Administracyjne 

Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku,     

al. 600 –lecia 9, 89-410 Więcbork. 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Administracyjnym Placówek 

Opiekuńczo - Wychowawczych jest Pan Tomasz Kubisz – tel. 52 389 54 55, adres 

mailowy: ido@capow-wiecbork.pl 
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: 

CAPOW.272.1.3.2018, na zakup, dostawy i montaż wyposażenia dwóch placówek 

opiekuńczo-wychowawczych  w ramach projektu pn. „Budowa dwóch budynków 

mieszkalnych na potrzeby dwóch 14 – osobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więcborku” 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
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1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy al. 600-lecia 9 w Więcborku – 

pokój nr 1 do dnia 05.11.2018 r., do godziny 11
00

 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI pkt. 1 SIWZ zostanie zwrócona 

Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 1 , w dniu 05.11.2018 r.,  

       o godzinie 11
15

. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie bip.capow-wiecbork.pl  

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli 

oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania dostawy, terminu realizacji 

reklamacji. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny 

 

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

ofertowym, sporządzonym wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do SIWZ, łącznej ceny 

ofertowej brutto za realizację osobno każdej z części przedmiotu zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

poszczególnej części przedmiotu zamówienia zgodnie ze szczegółowym  opisem 

przedmiotu zamówienia (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach 

określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

3. Wykonawca powinien uwzględnić w łącznej cenie ofertowej brutto wszystkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji 

zamówienia oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obliczona w ten 

sposób cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 

632 Kodeksu cywilnego.   

http://www.bip.powiat-chelmno.pl/


 

18 
 

5. Ceny muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 

w górę).  

6. Łączna cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) podana w Formularzu ofertowym  

musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.  

8. Do obliczenia ceny brutto oferty (z VAT), Wykonawcy powinni zastosować stawkę 

podatku VAT od towarów i usług, zgodną z obowiązującymi przepisami. 

9. 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. 

10. Jeżeli złożona oferta zawiera inną stawkę podatku od towarów i usług niż powszechnie 

obowiązująca, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą obszerne wyjaśnienie z podaniem 

podstawy prawnej zastosowania innej stawki podatku. 

 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Zamawiający będzie oceniał, odrębnie poszczególne część zamówienia na podstawie 

następujących kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Ranga 

1. Cena 60% 

2. Termin dostawy 20% 

3. 
Termin realizacji 

reklamacji 
20% 

 

2. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów: 

 

1) W kryterium CENA (C) zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: 

%60*
B

MIN

C

C
C 

 

 

C – wartość punktowa ceny; 

CMIN – cena najniższa spośród wszystkich ofert; 

CB – cena badanej oferty. 
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Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „CENA” wynosi max  

60 pkt,  

 

2) W kryterium Termin dostawy Zamawiający zastosuje następujący sposób 

przyznawania punktacji: 

 

 Termin dostawy (D): 

 do dnia 05.12.2018 r. – 20 pkt.  

 do dnia 10.12.2018 r. – 10 pkt.  

 do dnia 15.12.2018 r. –   0 pkt.  

 

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „Termin dostawy” wynosi 

max 20 pkt,  

 

Przy przyznawaniu punktów w kryterium Termin dostawy Zamawiający będzie się 

posługiwał systemem 0-1 tj.  nie będzie przyznawał punktów pośrednich. 

 

3) W kryterium Termin realizacji reklamacji (TR) zamawiający zastosuje następujący 

sposób przyznawania punktacji: 

 

Termin realizacji reklamacji (TR): 

 do 7 dni od dnia zgłoszenia   – 20 pkt.  

 do 14 dni od dnia zgłoszenia – 10 pkt. 

 do 21 dni od dnia zgłoszenia –  0 pkt  

 

Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać w kryterium „Termin realizacji 

reklamacji” wynosi max 20 pkt,  

Punkty przyznawane będą zgodnie z informacja zawartą w ofercie, brak wpisania ilości 

dni skutkować będzie przyznaniem 0 pkt. w danym kryterium i przyjęciem przez 

Zamawiającego terminu realizacji reklamacji do 21  dni od dnia zgłoszenia. 

 

Przy przyznawaniu punktów w kryterium Termin realizacji reklamacji Zamawiający będzie 

się posługiwał systemem 0-1 tj.  nie będzie przyznawał punktów pośrednich 

 

1) Ocena końcowa oferty: 

OK = C  + D + TR 

 

       Gdzie: 

OK  – ocena końcowa oferty,  

C    – liczba punktów przyznanych w kryterium cena, 

D    – liczba punktów przyznanych w kryterium termin dostawy, 

TR – liczba punktów przyznanych w kryterium termin realizacji reklamacji. 

 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  
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Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać  oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie PZP i SIWZ, 

2) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie 

największą liczbę punktów, 

3) zamawiający nie przewiduje po dokonaniu oceny ofert przeprowadzenia aukcji  

           elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres dostaw przewidzianych do 

wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy Pzp. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 
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wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę 

w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Istotne dla stron postanowienia, określone zostały we wzorze umowy - załączniku nr 6 do 

SIWZ. 

2. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki 

wprowadzenia zmian określone są w załączniku nr 6 do SIWZ.  

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  

w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

3. W niniejszym postępowaniu, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec następujących 

czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego; 

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 

uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w 

postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym 

podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 

nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób (pisemnie). 
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XVIII. Wykaz załączników do SIWZ 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

w podziale na 6 części zamówienia.  

 Załącznik nr 1 

 

Formularz ofertowy  Załącznik nr 2 

Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu 
 Załącznik nr 3 

Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia  

z postępowania 
 Załącznik nr 4 

Wykaz wykonanych dostaw   Załącznik nr 5 

Wzór umowy  Załącznik nr 6 

Wzór zobowiązania  innych podmiotów 

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej  

 Załącznik nr 7 

 Załącznik nr 8 
 

 


