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ZAMAWIAJĄCY – (Art. 36 ust. 1 pkt. 1)

I.

POWIAT DIAŁDOWSKI
Ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
który wykonuje zadania przy pomocy:
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
UL. Pocztowa 6, 13-200 Działdowo
Telefon: 23 697 27 57
Faks: 23 697 27 57
Adres strony internetowej: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl, www.zsznr1.edupage.org
Adres poczty elektronicznej: zsznr1@hot.pl
Godziny urzędowania: od 7.30 do15.30
Numer postępowania:
Postępowanie jest oznaczone numerem ZP.03/02/2018.
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA – (Art. 36 ust. 1 pkt 2, Art. 24aa)

II.

1. Przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Zgodnie z art. 24aa 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.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – (Art. 36 ust. 1 pkt 3)

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i
elektroniki w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik

nr 3B

do SIWZ.

1.Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki (Zadanie 1),
2.

Dostawę kompletnych, nowych i oryginalnie zapakowanych maszyn, urządzeń,
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pomocy dydaktycznych i oprogramowania.
3.

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego poszczególnych maszyn i urządzeń w
miejscu ich docelowego użytkowania potwierdzającego sprawność działania oraz ich
stan gotowości do wykorzystywania w pracy dydaktycznej; spełnienie tego warunku
zostanie

potwierdzone

protokołem

zakończenia

czynności

odbiorczych

potwierdzającym kompletność i sprawność wyposażenia.
4. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej przez pojęcie „fabrycznie nowy”,
Zamawiający wymaga, aby środek trwały i jego części oraz oprogramowanie i inne
elementy zamówienia wytworzone (wyprodukowane) przed nabyciem nie były w
jakiejkolwiek formie używane.
5. Pomoce dydaktyczne powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności znakami bezpieczeństwa oraz powinny posiadać
odpowiednie atesty i certyfikaty właściwe dla pomocy dydaktycznych przeznaczonych
do użytkowania w placówce szkolnej lub certyfikatami CE,
6.

Dostarczone wyposażenie musi być wolne od wad fizycznych. Przez wadę fizyczną
należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
określonym w specyfikacji.

7.

Sprzęt będzie posiadał instrukcje obsługi (w języku polskim).

8.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem
i na własny koszt i ryzyko do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie ul.
Pocztowa 6 oraz dokonać jego rozładunku do wskazanych pomieszczeń pracowni.

9.

Wykonawca zapewnia, że dostarczone oprogramowanie będzie oprogramowaniem
całkowicie oryginalnym, do którego przysługują mu prawa autorskie w zakresie
wystarczającym do udzielenia odpowiednich licencji Zamawiającemu.

10. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym
od obciążeń prawami osób trzecich.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy,
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90
poz. 631, z późn. zm.), w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
12. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu
korzystania przez Zamawiającego z dostarczonych przez Wykonawcę elementów
wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na
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własne ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę
Zamawiającemu oraz innym podmiotom, przed roszczeniami osób trzecich.
13. Wszelkie odstępstwa zaproponowanego przez Wykonawcę wyposażenia od opisu
przedstawionego przez Zamawiającego w załącznikach „Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (załącznik 3B) potraktowane zostaną jako niezgodność treści oferty z treścią
SIWZ, skutkującą odrzuceniem oferty. Zamawiający wymaga wypełnienia w sposób
kompletny tabeli, tj. podania nazwy producenta, marki, modelu, nazwy oferowanego
produktu, opisu, parametrów, numeru katalogowego (jeżeli występuje) itp. Ze wskazanego
przez Wykonawcę opisu musi jednoznacznie wynikać zaoferowany produkt i jego
zgodność ze SWIZ i jej załącznikami.
14.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do
wskazanych w SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr 3B do
SIWZ oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów
składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
Wykonawca,

który

powołuje

się

na

rozwiązania

równoważne

opisane

przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach
przedmiotu zamówienia przedmioty, urządzenia, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy
Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne.
15. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była
identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 3B, tabela- nazwy
producenta/modelu oferowanych produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie
art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
16. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
Podstawowe kody CPV to:
1) Główny kod CPV:
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45510000-8

Narzędzia

2) Kody

CPV

dla

poszczególnych

zadań:

ZADANIE 1 – pracownia elektrotechniki i elektroniki:

a)

Główny kod CPV:
31712110-4 Elektroniczne układy scalone i mikromoduły
Dodatkowe kody CPV:
31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory
38552000-9 Mierniki elektroniczne
44510000-8 Narzędzia
30213000-5 Komputery osobiste
38652100-1 Projektory
48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - (Art. 36 ust. 1 pkt 4)

IV.

Termin wykonania zamówienia: 90 dni od dnia zawarcia umowy.
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA w Art. 67 ust. 1 pkt

V.

6 i 7 Pzp - (Art. 36 ust. 2 pkt 3)
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 i 7 ustawy Pzp.
VI.

OFERTY WARIANTOWE / AUKCJA ELEKTRONICZNA - (Art. 36 ust. 2 pkt 4
i 7)

1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VII.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU- (Art. 36 ust. 1 pkt 5)
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM PODSTAWY OKREŚLONE w art. 24
ust. 5 (Art. 36 ust. 1 pkt 5a)
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na
podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy
Pzp Wykonawcy: 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 (Dz. U. z 2015
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r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844);
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp),
gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy
Pzp),
b)

w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp) , jeżeli nie upłynął
okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął
okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 (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
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zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego 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.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
IX.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA - (Art. 36 ust. pkt 6)

1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczanie w zakresie
wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) oświadczenie o którym mowa w pkt. 1), wykonawca składa w formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na postawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, zwanej dalej „jednolitym dokumentem”;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w ust. 3.
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3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1:
1) pkt 1 uPzp: nie dotyczy;
2) pkt 2 uPzp: nie dotyczy.
3) pkt 3 uPzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
b) 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;
c) 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, 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;
d) 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;
e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
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f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
h) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX ust. 3 pkt. 3:
1) lit. a- 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;
2) lit. b)-d)- 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.
3) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 4 pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
4) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, 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
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samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3)
stosuje się odpowiednio.
5) 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.
5.

Inne dokumenty niewymienione w pkt 1-4, które należy załączyć do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ);
2) wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 3B do SIWZ);
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku
wykonawców- pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie
ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii..
4) w przypadku ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego
pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

6.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobieranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8.

Pełnomocnictwa, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.

9.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów,
o których mowa w pkt IX ust. 1, 3, 4, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
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prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. IX. dotyczące udziału w
postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców
występujących wspólnie.
X.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI - (Art. 36 ust. 1 pkt 7)

1. Znak Postępowania: ZP.03/01/2018:
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym
znakiem.
2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz
informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu 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 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i
615), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w §VII
niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ul. Pocztowa 6,
sekretariat,

13-200

Działdowo.

W

przypadku

przesyłania

wiadomości

pocztą

elektroniczną w temacie wiadomości należ podać nr postępowania i nazwę.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zsznr1@hot.pl, a faksem na nr (23)
697 27 57.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert , pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do
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końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i
telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego
zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania
wykonawców.
6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg
terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną,
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w
dyrektywie.
10. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o
czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
11. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 10 jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert,
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach,
termin składania ofert nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania zmiany
ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej, na której SIWZ została udostępniona. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
13. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Joanna Rawłuszko, tel.: (23) 697 27 57, 513 056 994
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14. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ kierowane w
formie ustnej bezpośredniej lub telefonicznie.
15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – (Art. 36 ust. 1 pkt 8)

XI.

Zamawiający wymaga wniesienie wadium w prawidłowej wysokości dla danej części, na

1.

którą Wykonawca składa ofertę. Kwota wadium dla ofert na zadanie wynosi:
1)

ZADANIE 1 - 7 450,00 zł

2.

Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, na cały okres
związania ofertą.
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

3.

1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: nr konta: 03 2030 0045
111 0000 00208 0410 z dopiskiem ZP. ZP.03/02/2018 Zadanie nr 1
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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 2014r., poz.1804 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240).
W zależności od wybranej formy wadium (ust.7 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię

4.

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy
złożyć w siedzibie Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ul. Pocztowa 6, sekretariat, 13-200
Działdowo. W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do siedziby
zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą.
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna

5.

spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
1)

ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 ul. Pocztowa 6,
sekretariat, 13-200 Działdowo,

2)

określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),

3)

określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

4)

określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

5)

musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego
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w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy
Pzp tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
a)

gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;

b)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6)

być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
(art.46 ust.4a ustawy pzp).

7)

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający
jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem
imienia i nazwiska).

6.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7.

Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.

8.

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej
formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.

9.

Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert;
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
Powiat Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Pocztowa 6
13-200 Działdowo

17

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać
zwrotu.
10.

Utrata wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również

11.

przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach
określonych w ustawie.
Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy

12.

Pzp..

XII.

1.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - (Art. 36 ust. 1 pkt 9)
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni rozpoczynający się wraz z

upływem terminu składania ofert.
2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
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wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

6.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY- (Art. 36 ust. 1 pkt 10)
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym
należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
6. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; (w oryginale);
2) Oświadczenie, w formie Jednolitego Dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX,
podrozdziale IX.A (w oryginale),

UWAGA
Oświadczenie, w formie Jednolitego Dokumentu można uzyskać w następujący
sposób:
a) Wypełnić je i pobrać ze strony internetowej, postępując zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
- uruchomić stronę internetową: http://ec.europa.eu/growth/espd
- wybrać język - pl polski,
- wybrać opcję - jestem wykonawcą,
- wybrać opcję - zaimportuj ESPD,
- w części załaduj dokument, należy wybrać plik - „Elektroniczny Jednolity Dok.”
stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (plik znajduje się na stronie internetowej, w
miejscu publikacji SIWZ),
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- wybrać państwo i przejść dalej,
- wypełnić Jednolity Dokument,
- wydrukować.
Jednolity Dokument musi być podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy.
lub:
b) Wypełnić Jednolity Dokument stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ.

UWAGA
W załączonym Jednolitym Dokumencie na niebiesko zaznaczono części
dokumentu, które Wykonawca jest zobowiązany wypełnić.
Jednolity Dokument musi być podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy.
Zamawiający pomocniczo udostępnia w miejscu publikacji SIWZ, Instrukcję
Wypełniania

Jednolitego

Europejskiego

Dokumentu

Zamówienia

JEDZ,

przygotowaną przez Urząd Zamówień Publicznych.
3) Załącznik 3B.
4) Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do
działania w imieniu wykonawcy - jeżeli zostało udzielone.
7. 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 (Dz.U. 2016, poz.1126) dotyczące Wykonawcy i
innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.
8. Dokumenty, o których mowa w ww rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których
mowa w ust.7, składane są w oryginale

lub kopii poświadczonej

za zgodność z

oryginałem.
9. Poświadczenia za zgodność z

oryginałem

dokonuje odpowiednio

Wykonawca;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

albo

podwykonawca, w zakresie, które każdego z nich dotyczą.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
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występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23
ust. 2 Pzp.
11. Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
12. Ofertę, zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, należy złożyć w zamkniętej
kopercie /opakowaniu/ do Zamawiającego na adres:
Zespół Szkół Zawodowych nr 1, 13-200 Działdowo, ul. Pocztowa 6 w terminie do dnia
23 lutego 2018 roku do godz. 1200 .
oraz opisać: oferta – przetarg: ZP. 03/01/2018
Dostawa wyposażenia

pracowni elektrotechniki i elektroniki w zawodach technik

mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr
1 w Działdowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu składania ofert.
13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania
ofert. Zmiana oferty musi być złożona według takich samych zasad jak oferta a opakowanie
winno zawierać dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA OFERTY”.
15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i
złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
16. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
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cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści, przy czym
Wykonawca może nie numerować czystych stron.
17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby
były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne,

technologiczne,

organizacyjne

przedsiębiorstwa

lub

inne

informacje

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu
zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
19. 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, w szczególności warunku o których mowa w ust.20
20. Wykonawca

musi

wykazać,

że

zastrzeżone

informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o
których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja,
jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to
inna informacja mająca wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
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21. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na
zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (Art. 36 ust. 1 pkt
11)

1. Miejsce i termin składania ofert
1) Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie przy
ul. Pocztowej 6 w terminie do dnia 23 lutego 2018 roku do godz. 1200 .
oraz opisać: oferta – przetarg: ZP.03/01/2018 – ZADANIE 1
Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki w zawodach technik
mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w
Działdowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 20142020.
NIE OTWIERAĆ przed upływem terminu składania ofert.
2) Termin składania ofert: do dnia 23 lutego 2018 r. do godz. 1200
3) Za termin złożenia oferty

przyjęty będzie dzień i godzina jej otrzymania przez

Zamawiającego.
4) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert odbędzie się w Sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w
Działdowie przy ul. Pocztowej 6 .
2) Termin otwarcia ofert: w terminie dnia 23 lutego 2018 roku o godz. 1230 .
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością ich złożenia do Zamawiającego.
5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także
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informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach – w zakresie w jakim dotyczy.
7) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaka 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 – w zakresie jakim dotyczy.
UWAGA
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
www.dzialdowo.starostwo.gov.pl oraz na stronie www.zsznr1.edupage.org informacji, o
której mowa w ust. 2 pkt. 7) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt
23 ustawy Pzp.
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
XV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY (Art. 36 ust. 1 pkt 12)

1. Cena ofertowa – cena, za którą wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
2. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.
3. W przypadku różnicy ceny ofertowej podanej liczbowo i słownie w formularzu
ofertowym, za właściwą uznaje się cenę podaną liczbowo.
4. Cena oferty ma uwzględnić wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na sposób
realizacji zamówienia, cały zakres ustalony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym jej
integralną część, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonej
umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
5. Cena ofertowa brutto powinna zostać podana w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do
SIWZ) musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i
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pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki, do których jest
zobowiązany wykonawca, wynikające z obowiązujących przepisów.
6. Cenę ofertową brutto podaną w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) i wszystkie
kwoty wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych
zadań, stanowiących załączniki nr: 3B do SIWZ, należy podać cyfrowo, w złotych
polskich (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry
po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga
cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się.
8. W tabelach zamieszczonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla
Zadania 1 (odpowiednio załącznik nr: 3B, do SIWZ) należy podać wszelkie niezbędne
informacje wymagające uzupełnienia tj.:
1) w kolumnie 4 - Liczba sztuk/ kompletów,
2) w kolumnie 5 - Cena jednostkowa ( z VAT ) za 1 szt. w PLN,
3) w kolumnie 6 - Wartość całkowita (z VAT ) PLN (kol.4 x kol. 5 ),
4) we wierszach następujących po wskazanym elemencie wyposażenia: Typ, model,
nazwa producenta, opis parametrów technicznych oraz informację czy spełnia wyżej
wymienione parametry lub jest równoważny.,
5) Cenę ofertową brutto

całego zadania stanowiącą sumę wszystkich elementów

wyposażenia objętych danym zadaniem, wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku.
6) Cenę ofertową brutto realizacji zadania należy przenieść odpowiednio do Formularza
oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).
9.

Podana cena ofertowa brutto, zamieszczona w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ)
będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy - stanowi ona całkowite
nieprzekraczalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy.

10. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
11. Zgodnie z art. 91 ust 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty
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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.
12. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
13. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we
wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT (Art. 36 ust. 1 pkt 13)
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny
ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium w ocenie ofert

1.

Cena dostawy

60%

2.

Termin dostawy

20%

4.

Okres gwarancji i rękojmi

20%

2. Sposób oceny ofert:
1) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
przyznanych

przez

sześciu

merytorycznych

oceniających

członków

komisji

przetargowej w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % =
100 pkt):
2) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie, każde kryterium będzie
oceniane odrębnie dla każdego zadania.
3) Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
C m /C o x 100 x 60 % (waga kryterium) = ilość punktów,
Gdzie:
C m - Cena brutto oferty najtańszej
C o - Cena brutto oferty badanej
3. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
4. Punkty za kryterium „termin dostawy” zostaną obliczone w następujący
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sposób:
1) Wykonawca wskaże ilość dni potrzebnych mu do zrealizowania zamówienia.
2) Termin wykonania zamówienia będzie rozumiany jako liczba dni kalendarzowych
liczonych od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania przedmiotu zamówienia.
Maksymalny termin wykonania zamówienia – 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy. Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaoferuje skrócenia terminu
wykonania zamówienia, przyjmuje się, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w
terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy, a jego oferta w powyższym kryterium otrzyma
0 punktów.
3) Maksymalna ilość punktów 20
4) Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
a) Do 30 dni włącznie - 20 punktów,
b) Od 31 do 60 dni włącznie – 10 punktów,
c) Od 61 do 90 dni włącznie - 0 punktów.
5. Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną obliczone w następujący sposób:
1) Wykonawca wskaże w treści Formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ) okres
gwarancji w miesiącach, przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
2) Maksymalna ilość punktów 20.
3) Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
a) Do 48 miesięcy włącznie i więcej - 20 punktów,
b) Od 36 miesięcy włącznie do 47 miesięcy – 10 punktów,
c) Od 24 miesięcy do 35 miesięcy włącznie – 5 punktów,
d) Do 23 miesięcy włącznie - 0 punktów.
4) W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w formularzu
ofertowym Zamawiający uzna, iż Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy i
przyzna „0 pkt.” za to kryterium.
7.

Liczba punktów przyznanych danej ofercie zostanie podstawiona do wzoru wskazanego w
SIWZ dla tego kryterium.

8.

Łączna, ostateczna ocena każdej oferty będzie stanowiła sumę ocen za poszczególne
kryteria tj. za ocenę ceny, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji.

9.

Suma punktów uzyskanych w powyższych kryteriach

stanowić będzie ogólną liczbę

punktów jaką uzyskała oferta danego Wykonawcy.
10. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
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11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, 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.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY (Art.
36 ust. 1 pkt 14)
1. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje
niezbędne do wpisania do treści umowy np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które
będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, dane kontaktowe, numer
rachunku itp.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Umowa będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli w
postępowaniu, została złożona tylko jedna oferta.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY (ART. 36 UST. 1 PKT 15)
1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
odpowiadającej wartości wadium wniesionego dla wykonania przedmiotu zamówienia.

2.

Zabezpieczenie

należytego

wykonania

Umowy

służy

do

pokrycia

roszczeń

Zamawiającego wynikających z realizacji zamówienia bez potrzeby uzyskania zgody
Wykonawcy.
3.

Kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie
zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu z zakończenia
czynności odbiorowych i uznania przez Zamawiającego przedmiot umowy za należycie
wykonany, albo zostanie zatrzymana w całości lub odpowiedniej części, gdy
Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania Umowy.
4.

Kwota stanowiąca 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
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zostanie zwolniona Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji i
rękojmi za wady.

XIX. 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 (ART. 36 UST. 1 PKT 16)

1.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Złożenie przez Wykonawcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz
zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji
przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze
obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty w
szczególności:
1) zmiany przepisów prawa mające wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu
zamówienia,
2) wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację
przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie
nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie
jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne,
strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne,
3) wstrzymania dokonania dostawy przez zamawiającego, o czas wstrzymania,
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego,
5) przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego
zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji
przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu
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zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku
zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do
zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron
umowy, w oparciu o ww. okoliczności,
6. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.

XX.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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.
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.
5. 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.
6. 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 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w
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dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI
ustawy Pzp.
XXI.

INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922) Zamawiający informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w
Działdowie, ul. Pocztowa 6, 13-200 Działdowo,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w
wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania,
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do
przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Działdowie lub w Zespole Szkół
Zawodowych nr 1 w Działdowie czynności kontrolnych i audytowych,
4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie
danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w postępowaniu
mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.

XXII. OFERTY CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie wybraną
jego część lub części.
3. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia
formularze ofertowe na części, na które składa ofert.
XXIII. UMOWA RAMOWA
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
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POWTÓRZONYCH
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 Ustawy.
XXV. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ
1. Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
XXVI. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ORAZ
INFORMACJA O ZALICZKACH
1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w
walutach obcych.
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXVII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
XXVIII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o
zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.

XXIX.

WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia
uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych
wymagań w tym zakresie.

XXX.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

XXXI.

PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA
WYKONANIE UMOWY

Nie dotyczy
XXXII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a
Wszystkie wskazane z nazwy materiały i technologie użyte w załączniku nr 3B do SIWZ,
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należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów
jakościowych. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe
oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów
równoważnych.
XXXIII. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI
KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW
ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W
ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych w
ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
XXXIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO,
KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU
1.

Nie dotyczy.

XXXV. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE
ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZNA CZĘŚCI, NA KTÓRE
ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU
WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY
ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU
WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE
CZĘŚCI
1.
2.

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę – 1 część
Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu
wykonawcy-1 część.

ZAŁĄCZNIKI

XXXVI.

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik nr 1 Oświadczenie wykonawcy w sprawie podstaw do wykluczenia (art. 24 ust.1 PZP)
/1A
Załącznik nr 2

Formularz oferty
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Załącznik nr 3B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy – pracownia
elektrotechniki i elektroniki

Załącznik nr, 4B,

Rzut pomieszczeń pracowni

Załącznik nr 5

Wzór umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami od nr 1do nr 5

ZATWIERDZAM
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