Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
www.wegliniec.pl
e-mail:wegliniec@wegliniec.pl
tel. +4875 77 11 435 fax. +4875 77 12 551

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec w ramach projektu pn.
Poprawa warunków nauczania w gminie Węgliniec poprzez utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 7 „Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację
przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI-7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór OSI.

(znak sprawy: UR.271.2.2018.ZP)

Zatwierdzam:

Węgliniec, dnia 17 kwietnia 2018r.
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1. Informacje o zamawiającym oraz dane kontaktowe
Zamawiający:
Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec
NIP – 615 – 18 – 08 – 660
tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl
www.wegliniec.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą „Pzp”, w procedurze
właściwej dla zamówień publicznych o wartości powyżej wartości określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2.2. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia do klasopracowni w
szkołach na terenie Gminy Węgliniec.
2.3. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.4. Numer referencyjny sprawy nadany przez zamawiającego: UR.271.2.2018.ZP Wykonawcy winni w
kontaktach z zamawiającym powoływać się na ww. oznaczenie postępowania.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy
Węgliniec w ramach projektu pn. Poprawa warunków nauczania w gminie Węgliniec poprzez
utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – Oś
Priorytetowa 7 „Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 1.OSI-7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną,
podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór OSI.”
3.2. Zamówieni obejmuje:
CZĘŚĆ 1 - Dostawa wyposażenia do klasopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w
Czerwonej Wodzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Lokalizacja klasopracowni została wskazana w załączniku nr 2 do SIWZ.
CZĘŚĆ 2 - Dostawa wyposażenia do klasopracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w
Czerwonej Wodzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Lokalizacja klasopracowni została wskazana w załączniku nr 2 do SIWZ.
CZĘŚĆ 3 - Dostawa wyposażenia do klasopracowni matematyczno-fizyczno-chemicznych – 2 kpl. w
następujących placówkach oświatowych:
- Szkoła Podstawowa w Węglińcu – 1 kpl. w budynku gimnazjum;
- Szkoła Podstawowa w Ruszowie – 1 kpl. w budynku gimnazjum.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Lokalizacja klasopracowni
została wskazana w załączniku nr 2 do SIWZ.
CZĘŚĆ 4 - Dostawa wyposażenia do klasopracowni cyfrowych – 5 kpl. w następujących placówkach
oświatowych:
- Szkoła Podstawowa w Węglińcu – 2 kpl. ;
- Szkoła Podstawowa w Ruszowie – 2 kpl.;
- Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie – 1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Lokalizacja klasopracowni
została wskazana w załączniku nr 2 do SIWZ.
3.3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od
wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz
zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich.
3.4. Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty,
dopuszczające do użytkowania urządzenia. W odniesieniu do wszystkich dostarczonych i wydanych
elementów wyposażenia, które będą użytkowane przez dzieci i pracowników szkoły, Wykonawca
przedstawi aktualne certyfikaty zgodności z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami. Brak
certyfikatu dla danego wyrobu stanowi podstawę do odmowy odbioru tego wyrobu przez
Zamawiającego. Certyfikaty powinny być wystawione na użytkownika danej pracowni.
3.5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach UE.
3.6. Dostawa powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz
ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, a także jego
instalację i uruchomienie.
3.7. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jest zobowiązany do przedstawienia
zamawiającemu opisu niezbędnych prac adaptacyjnych
umożliwiających zainstalowanie/
zamontowanie dostarczanego wyposażenia. Prace adaptacyjne wykona zamawiający.
3.8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny.
3.9. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny, posiadający wszelkie kable, materiały
eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do
uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów.
3.10. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w
języku polskim (jeśli dotyczy).
3.11. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest
dołączenia nośników a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo
Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramach niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy).
3.12. Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu
internetowego (jeżeli dotyczy).
3.13. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji
udzielonej na zaoferowany sprzęt (jeżeli dotyczy).
3.14. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania
protokołu odbioru, minimalne terminy gwarancji w przypadku przedmiotów objętych gwarancją
określa producent danego urządzenia. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji.
3.15. W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych) wykonawca zobowiązany
będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać
każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz
wykonywania napraw w siedzibie zamawiającego lub wymieniać na nowy, wolny od wad – w
przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych
wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego/ faksem/ mailem.
3.16. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego
gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).
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3.17. Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych
elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i
jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu
równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany
przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości
Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach
technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
3.18. Zamawiający przewiduje odbiory częściowe, przy czym przedmiotem odbioru częściowego może
być dana pracownia, która po odbiorze zostaje przekazana do użytkowania.
3.19. Nazwy i kody dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (CPV):
Główny kod CPV: 30200000-1 - urządzenia komputerowe
Dodatkowy kod CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne
32322000-6 – urządzenia multimedialne
48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4. Termin wykonania zamówienia
1.Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 14 sierpnia 2018r.
2. W związku z tym, że zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu rozwoju Obszarów
wiejskich na lata 2014-2020, Zamawiający będzie wymagał, aby jego realizacja zakończona została w
terminie podanym powyżej.
3. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
umowy.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź
na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokonać bądź wyrazić zgodę na dokonanie zmiany terminów
utworzenia poszczególnych pracowni w uzgodnionym harmonogramie dostaw, pod warunkiem, że
ostateczny termin realizacji zamówienia nie przekroczy daty określonej w ust. 2. Konieczność takich
zmian może wynikać z:
a) zaistnienia siły wyższej, czyli wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, na którą
Wykonawca ani Zamawiający nie mieli wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy oraz której, w przypadku jej wystąpienia,
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; jak również
która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu,
b) w innych okolicznościach, w których Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł
wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie.

5. Podwykonawstwo
5.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
5.2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.
5.3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Ww. informacje należy
określić w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
5.5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w realizację zamówienia.
5.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

nie

zwalania

wykonawcy

z

6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1),8) ustawy Pzp.
6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie
1.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej,
Część I
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedno zadanie obejmujące swoim zakresem dostawę pomocy dydaktycznych, mebli do klasopracowni oraz
dostawę i wdrożenie sprzętu komputerowego i multimedialnego, których zakres obejmował dostawę
tabletów i laptopów z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym, zestawów interaktywnych wraz z
montażem o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto
Część II
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedno zadanie obejmujące swoim zakresem dostawę pomocy dydaktycznych, mebli do klasopracowni oraz
dostawę i wdrożenie sprzętu komputerowego i multimedialnego których zakres obejmował dostawę tabletów
i laptopów z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym, zestawów interaktywnych wraz z montażem o
wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto.
Część III
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – dwa
zadania obejmujące swoim zakresem dostawę pomocy dydaktycznych, mebli do klasopracowni oraz dostawę
i wdrożenie sprzętu komputerowego i multimedialnego których zakres obejmował dostawę laptopów
z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym, zestawów interaktywnych wraz z montażem o wartości
nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda.
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Część IV
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - dwa
zadania obejmujące swoim zakresem dostawę i wdrożenie sprzętu komputerowego i multimedialnego
których zakres obejmował dostawę laptopów wraz z dedykowanym oprogramowaniem edukacyjnym,
zestawów interaktywnych wraz z montażem, drukarek, tabletów, systemów do przeprowadzenia testów lub
elementów sieciowych w tym serwerów, każde z tych zadań zostało zrealizowane na wartość nie mniejszą
niż 600 000,00 zł brutto
6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1.
SIWZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o
których mowa w pkt 8.4.
6.4. Zmawiający 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.

7. Przesłanki wykluczenia
7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
7.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) tj. Wykonawcy.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.).
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
7.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy pzp,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 7.4.
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7.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania udzielenia zamówienia.

8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
8.1. Do oferty W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kwestii podstaw
wykluczenia. Oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z 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, wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień publicznych pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski -Dokument¬Zamowienia
-instrukcja.pdf
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy złożyć w oryginale.
8.2. Formularz JEDZ muszą podpisać właściwe, umocowane osoby, tj. uprawnione do reprezentacji albo
upoważnione na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu – składa oświadczenie, o którym mowa w punkcie 8.1 SIWZ dotyczące tych
podmiotów.
8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w punkcie 8.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ.
8.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona
najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8.7. SIWZ.
8.7. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.6. SIWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowania oraz
brak podstaw do wykluczenia:
8.7.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw (załącznik nr 8 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich trzech 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 lub
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usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
8.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) 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
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
d) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych
e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.7.2 a)-c) 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8.8. 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 pkt 8.7.2, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczeniem 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.
8.9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy
były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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8.10. 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.
8.11. 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
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń
lub dokumentów.
8.12. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane dalej „Rozporządzeniem”), 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.
8.13. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.13.1. 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.
8.13.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
8.14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).
8.15. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W
przypadku zaś wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które są w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o
ile są one aktualne.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH
PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ
ZAMIERZAJĄCYCH
POWIERZYĆ
WYKONANIE
CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM
9.1. 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.
9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
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w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określa
załącznik nr 7 do SIWZ). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego
powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o
zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą
dokumentu powinno jednoznacznie wynikać:
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 doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach
innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy pzp.
9.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w pkt 9.1. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 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 9.1.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których
mowa w pkt 8.7.1. i 8.7.2. składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 8.5.
składa każdy z Wykonawców.
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11. INFORMACJE

O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
11.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
11.2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wybiera następujące formy
kontaktów z Wykonawcami:
11.2.1. Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;

11.2.2. Email: wegliniec@wegliniec.pl; fax: 757712 551 w zakresie wszelkiej korespondencji między
stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść powinna zostać niezwłocznie potwierdzona na żądanie stron z
wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna;
11.3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych jest:
Agata Adamczyk –, tel. 75 77 11 435 wew. 25,
w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Barbara Czapiewska tel. 75 77 11 435 wew. 39.
11.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi
wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
11.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
11.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
11.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego
wskazany w pkt 1 SIWZ.
11.8. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy 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.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
12.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Część 1 - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
Część 2 – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych )
Część 3 - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
Część 4 - 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
12.2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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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 2016 r., poz.
359).
12.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 41 8382 0001 2600 0648 3000
0070 z dopiskiem " Dostawa wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec Część …"./wskazać właściwą część zamówienia/
12.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 12.3 przed upływem terminu składania
ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
12.5.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został dołączony do oferty w odrębnej kopercie, umożliwiającej
zwrot dokumentu.
12.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.
12.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
12.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy pzp).
13.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, 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.
13.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
14.1. Oferta winna zawierać:
a) Formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
b) Formularz cenowy sporządzony wg załącznika nr 4 do SIWZ (właściwą dla części na jaką
wykonawca składa ofertę);
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
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d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia
Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy –
zgodnie z pkt 9.2. SIWZ, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego (Wzór zobowiązania podmiotu
trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ);
e) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą,
f) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, o ile wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
g) Dowód wniesienia wadium.
14.2. 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.
14.3. 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.
14.4.

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

14.5.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

14.6.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

14.7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 ustawy pzp.
14.8. 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. zbindowana, zszyta uniemożliwiając
jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
14.9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
14.10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec
ul. Sikorskiego 3; 59-940 Węgliniec
oraz opisane
OFERTA na Dostawę wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec CZĘŚĆ ……. NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
14.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 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
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1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 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.
14.12. 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.
14.13. 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 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14.14. 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 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.
14.15. 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.
14.16. 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.
14.17. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na
złote wedle średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
14.18. 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 obiekcje dotyczące treści
zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w pkt 11 SIWZ. Przepisy ustawy pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy
i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 , 59-940 Węgliniec, Biuro Obsługi Interesanta w terminie do dnia
24.05.2018 r. do godziny 10°°
15.2. 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.
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15.3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia
(dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
15.4. Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie wskazanym w pkt 15.1 Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do
wniesienia odwołania.
15.5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.05.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, Sala Narad, piętro II.
15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
pzp.
15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.wegliniec.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
16.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie łączne składające się z
wycenionych elementów określonych Formularzu cenowym, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 16.2.
16.2. Wykonawca sporządzi wycenę poszczególnych elementów zamówienia i przedstawi ją w
Formularzu cenowym. Obliczenie ceny należy wykonać w oparciu o ilości jednostek miar podane
przez Zamawiającego oraz jednostkowych cen ryczałtowych obliczonych przez Wykonawcę.
Jednostkowe ceny ryczałtowe muszą zawierać wszelkie koszty i czynniki cenotwórcze konieczne do
poniesienia w celu prawidłowego wykonania elementu dostaw.
16.3. Rozliczenie dostaw nastąpi wg faktycznej ilości dostarczonego i zainstalowanego wyposażenia.
16.4. Ceny jednostkowe (bez VAT) zawarte w ofercie są cenami ostatecznymi obejmującymi wszystkie
koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz
Formularzem cenowym, w tym m.in. upusty, rabaty, koszty ubezpieczenia, koszty zwrotu utylizacji
odpadów opakowaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 13.06.2013 roku o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U. z 2013.poz.888 ze zmianami), koszty rozładunku,
rozpakowania, uruchomienia w miejscach dostaw.
16.5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić
do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
16.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walucie innej niż PLN.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
17.1.

Zamawiający oceni wyłącznie oferty nieodrzucone.
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17.2.
17.3.

Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdej części
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium oceny ofert:

Cena (koszt) - waga kryterium 60%.
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru:
C=(C min : C oferty ) × 60, gdzie Cmin oznacza najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, a
Coferty cenę badanej oferty.
Termin realizacji zamówienia – waga kryterium 40%.
Zamawiający oceniając kryterium termin realizacji zamówienia (T) zastosuje poniższe zasady:
CZĘŚĆ I – IV
a) termin wykonania do 17.07.2018r. – T= 40 pkt
b) termin wykonania do 24.07.2018r. – T=30 pkt
c) termin wykonania do 31.07.2018r. – T=20 pkt
d) termin wykonania do 07.08.2018r. – T=10 pkt
e) termin wykonania do 14.08.2018r. – T=0 pkt
Nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania.
Punkty przyznane poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane. P=C+T

17.4. Jeżeli nie można będzie 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
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
17.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
17.6. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadził będzie do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
18.1. 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.
18.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
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współdziałania, zakres dostaw i prac 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.
18.3.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

18.4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
18.5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków, szerzej
opisanych w rozdziale 19 (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy).
19. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
19.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
10% ceny brutto podanej w ofercie, nie później niż w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem).
19.2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
19.3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 41
8382 0001 2600 0648 3000 0070 z podaniem tytułu: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr
sprawy UR. 271.2.2018.ZP”.
b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, dokument zabezpieczenia należy
złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, pokój nr 18, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec.
Dokument ten zostanie przekazany do depozytu u Głównego Księgowego Budżetu Gminy.
19.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, dokument zabezpieczenia
należytego wykonania umowy należy w terminie do 2 dni przed planowanym terminem podpisania
umowy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Dokument zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi obejmować odpowiedzialność Gwaranta w zakresie:
100 % zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w okresie od dnia zawarcia umowy,
-

30 % wysokości zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może ograniczać odpowiedzialności
Gwaranta
z
tytułu
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
umowy
oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkiego rodzaju roszczenia zamawiającego w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę oraz wszelkiego rodzaju
roszczenia zamawiającego wynikające z przepisów o rękojmi za wady.
19.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy służy w szczególności pokryciu roszczeń o zapłatę:

a)
b)
c)
d)

odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 kc),
kary umownej (art. 483 § 1 kc),
odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej (art. 491 § 1 kc),
odszkodowania z tytułu niemożności świadczenia, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność
(art. 493 § 1 kc),
e) odszkodowania z tytułu szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania z umowy wzajemnej (art. 494
kc),
19.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi służy w
szczególności pokryciu roszczeń :
a) o obniżenie ceny w przypadku stwierdzenia wad (art. 560 § 1 kc),
b) o naprawienie szkody wynikłej z opóźnienia polegającego na świadczeniu wadliwych rzeczy
oznaczonych co do gatunku (art. 561 § 1 kc),
c) o naprawienie szkody poniesionej wskutek istnienia wady (art. 566 § 1 kc),
d) o zwrot ceny, gdy z powodu wady prawnej kupujący był zmuszony wydać rzecz osobie trzeciej (art.
575 kc).
UWAGA!!! W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
formie gwarancji/poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie
wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia nieodwołalnie i
bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały
okoliczności zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez potwierdzania tych
okoliczności. Treść gwarancji/poręczenia nie może ograniczać bezwarunkowości gwarancji/
poręczenia, a w szczególności nie może zawierać zapisów, że żądanie zapłaty zabezpieczenia należytego
wykonania umowy powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek
Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.
20. 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
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy. Umowa zostanie zawarta na podstawie
złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy
warunków ich wprowadzenia.
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21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
21.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI. PZP „Środki ochrony Prawnej”.
21.2. Środkami ochrony prawnej są:
a. odwołanie
b. skarga do Sądu
21.3. 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.
21.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
21.5. Odwołanie wnosi się 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,
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
21.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
21.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
21.8. Adres na jaki należy kierować odwołanie: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej,
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
21.9. 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.
21.10. Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania, kwoty wpisu oraz inne istotne wiadomości
w zakresie środków ochrony prawnej można powziąć na stronach internetowych UZP :
http://www.uzp.gov.pl/ .
22. ADRES
POCZTY
ZAMAWIAJĄCEGO

ELEKTRONICZNEJ

LUB

STRONY

INTERNETOWEJ

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Adres poczty wegliniec@wegliniec.pl
23. INFORMACJE DODATKOWE
23.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6
ustawy pzp. Części określono w punkcie 3 SIWZ.
23.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt
7 ustawy pzp.
23.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
23.4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy pzp.
23.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
23.7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
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23.8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art.151a. ust.1
ustawy Pzp.)
23.9. 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 dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
23.10. Pominięcie jakiegokolwiek elementu z dokumentacji przetargowej przy wycenie i nie ujęcie w cenie
nie może stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
23.11. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace
dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych prac.
23.12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
24. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 -Lokalizacje klasopracowni;
Załącznik nr 3 - Formularz oferty;
Załącznik nr 4 – Formularz cenowy;
Załącznik nr 5 - Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana
zamówienia;
Załącznik nr 8 - Wykaz Wykonanych Dostaw;
Załącznik nr 9 - Wzór umowy;
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