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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postgpowaniu o zam6wienie publiczne o szacunkowej wartoSci zam6wienia
poniZej kwoty okre6lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1l ust. 8 ustawy
Prawo zam6wieri publicznych

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe sprzgtu komputerowego, sprzgtu do
prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulator6w do nauki programowania
oraz tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym w ramach realizacji projektu
"Kompetentni i wykwalifikowani" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego
Funduszu Spolecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, OS priorytetowa III Kompetencje i
Kwalifikacje, Dzialanie 3.3 Ksztalcenie zawodowe mlodzieZy na rzecz konkurencyjnoSci
podlaskiej gospodarki, Poddzialanie 3.3.1 Ksztalcenie zawodowe mlodzieiLy na rzecz
konkurencyjno5ci podlaskiej gospodarki - poza ZIT BOF.
Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wg Wsp6lnego Slownika Zamowieh (CPV)
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obrabiarki sterowane komputerowo do metalu"
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Zam6wienia udziela sig w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustaw4 z dnia
29 stycznia 2004 r- Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poLn. zm.)
zwanqw dalszej czgSci SIWZ ustaw4 p.z.p.

Rozoztlr,III
OPi s

rnznorumiui fllrudwmuu

Przedmiot zam6wienia obejmuje dostawg do Starostwa Powiatowego w Sok6lce i Zespolu
Szk6l Zawodowych w Sok6lce fabrycznie nowych: sprzgtu komputerowego, sprzgtu do
prezentacji multimedialnej, oprogramowania, symulator6w do nauki programowania oraz
tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym w nastgpuj4cych iloSciach:
1. - stacje robocze (o r62nych parametrach) - l6 szt.,
2. - monitory LED (o r6znych parametrach) - 16 szt.,
3. - monitor LED 42" - | szt.
4. - tablety multimedialne - 5 szt.,
5. - trz4dzenie wielofunkcyjne ,A4 laser mono - 2 szt.,
6. - urzqdzenie wielofunkcyjne ,A,3 laser mono - 1 szt.,
7. - drukarki laserowe mono A4 - I szt.,
8. - drukarka laserowa kolor,A4 - I szt.,
9. - skaner A4- 1 szt.,
1 0. - projektor multimedialny - I szt.,
I l. - ekran projekcyjny - I szt.,
12. - zasllacze UPS 400VA - 31 szt.,
13. - filtry prywatyzuj4ce do monitor6w ekranowych- 17 szt.,
14. - kable Patchcord 3 i 5 metrowe - 40 szt.,
15. - oprogramowanie biurowe - 6 szt.,
16. - oprogramowanie dydaktyczne do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
w zakresie toczenia i frezowania oraz do tworzenia rysunk6w CAD/CAM i przetwarzania
rysunk6w na programy maszynowe dla tokarek i frezarek (9 +1 stanowisk) - I szt.,
17. - symulatory do nauki programowania - 2 szt.,
18. - tokarki uniwersalne z odczTrtem cyfrowym - 2 szt..
Szczeg6lowe wymagania odnoSnie parametr6w technicznych urz4dzeh zawierai4 Zalqczniki
nr 7.1-7.3 do SIWZ.

W ramach realizacjr zam6wienia Wykonawca bgdzie zobowi4zany do dostarczenia sprzgtu
komputerowego i pozostalych urzqdzen technicznych do siedziby Zamawiajqcego (lub
odpowiednio do siedziby Zespolu Szk6l Zawodowych w Sok6lce), z wniesieniem do
wskazanego pomieszczenia wlqcznie - w przvpadku tokarek uniwersalnych - ustawienie w
miejscu wskazanym przez ZamawiajEcego. Wraz z dostarczonym sprzgtem Wykonawca
przekaZe Zamawiajqcemu szczego\owe instrukcje obslugi i konserwacji dla kahdej jednostki
sprzgtowej (dokumenty w jgzyku polskim), dokumenty gwarancyjne, instrukcje obslugi,
dokumentacjg techniczno-rozruchow4 i sterowniki (chyba, 2e bEd1 dostgpne do pobrania za
poSrednictwem serwisu internetowego).

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny wzglgdem Zamawiaj4cego za to,2e jest uprawniony do
wprowadzania do obrotu oprogramowania zainstalowanego na dostarczonym sprzEcie oraz za
to,2e ZamawiajEcy wskutek zawarcia umowv bEdzie upowaZniony do korzystania w ramach
zwyklego u2ytku z oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzgtem.
Dostarczony sprzgt musi byc zgodny z obowi4zuj4cymi normami i posiada6 wymagane atesty,
certyfikaty bezpieczefstwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoSci wbudowanych
element6w, Swiadectw a bezpieczefl stwa, homologacj e i I icencj e.
Zamawiajqcy wymaga co najmniej 24 miesigcznej gwarancji na kaadq pozycjE sprzgtu
wchodz4cego w sklad przedmiotu zam6wienia,liczqc od daty podpisania przezZamawiajEcego
protokolu zdawczo-odbiorczego. Warunki gwarancji nie mog4 zobowiEzywac Zamawiaj4cego
do przechowywania opakowari, w kt6rych urzqdzenia zostaly dostarczone.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne, przez ktore Zamawiaj4cy
rozumie mo2liwoSi skorzystania z wiedzy dostarczonej przez specjalist6w wskazanych przez
Wykonawcg za pomoc4 dostgpnych Srodk6w porozumiewania sig na odlegloS6. Czas
oczekiwania na odpowiedZ nie moZe by6 dlulszy, niz do korica nastgpnego dnia roboczego od
zgloszenia problemu.
Dopuszcza sig skladanie ofert r6wnowaznych, co oznacza mo2liwoS6 zaproponowania
odpowiednik6w Z4danych wyrob6w, posiadaj4cych takie same lub zbliaone cechy pod
wzglEdem funkcjonalnoSci, trwaloSci, ergonomii. Oferta r6wnowa2na nie moae miei
parametr6w technicznych i jakoSciowych nilszych od przedstawionych w SIWZ przez
Zamawiajqcego. Udowodnienie, iz oferowany sprzgt i oprogramowanie spelniaj4 warunki
r6wnowaznoSci leZy po stronie Wykonawcy.
Zamawiaj4cy nie stawia wymagari obejmuj4cych aspekty gospodarcze, Srodowiskowe,
spoleczne, zwi1zane z innowacyjno5ciq lub zatrudnieniem os6b bezrobotnych, mlodocianych,
niepelnosprawnych.

Roznzml iV
Ornnry czrsclowp
Zamawiaj qc y dopuszc za mozliw oSi skladani a o fert cz gSc i owyc h, pr zy czy m:
- I czeSd zamtfwienia obeimuie dostawg do Starostwa Powiatowego w Sok6lce sprzgtu
komputerowego i oprogramowania w nastgpuj4cych iloSciach:
l. - stacje robocze - 6 szt.,
2. - monitory LED 22" - 6 szt.,
3. - monitor LED 42" - 1 szt.,
4. - tablety multimedialne - 5 szt.,
5. - urz4dzenia wielofunkcyjne laserowe mono A4 - 2 szt.,

6. - drukarka laserowa mono A4 I szt.,
7. - drukarka laserowa kolor A.4 I szt..
8. - skaner A4- 7 szt.,
9. zasilacze UPS 400VA - 3l szt.,

-

-

- filtry prywatyzujEce do monitor6w ekranowych 1 1. - kable Patchcord 3 i 5 metrowe - 40 szt.,
12. - oprogramowanie biurowe * 6 szt.,
10.

II

17 szt.,

zam6wienia obeimuie dostawg do Zespolu Szk6l Zawodowych w Sok6lce sprzgtu
komputerowego, sprzgtu do prezentacji multimedialnej w nastgpuj4cych iloSciach:
l. - stacje robocze - l0 szt.,
2. - monitory LED 24"- 10 szt.,
3. - urzqdzenie wielofunkcyjne laser mono ,A'3- I szt.,
4. - projektor multimedialny - I szt.,
5. - ekran projekcyjny - I szt.,

-

cze56

- III cze56 zam6wienia obeimuie dostawg do Zespolu Szk6l Zawodowych w Sok6lce:
1. - oprogramowania dydaktycznego do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
w zakresie toczenia i frezowania oraz do tworzenia rysunk6w CAD/CAM i przetwarzania
rysunk6w na programy maszynowe dla tokarek i frezarek (9 +l stanowisk) - 1 szt.,
2. - symulator6w do nauki programowania - 2 szt.,
3. - tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrolvym - 2 szt..
Wykonawcy mog4 sklada6 oferty na jedn4, na dwie lub na wszystkie czESci zam6wienia.

Roznztu, V

Zrurlowrrxta. o xr6RvcH mow.l, w lRt. 67 usr.l pxr 7 usrlwv
Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zam6wiefl, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy p.z.p.

Roznzlal VI
IN

ronm.tc.l,l o orn

Rc I p

w.q,RlnNrowr.I

Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2liwoSci skladania ofert wariantowych.

R0zuzt,tr,VII
z,q.Nl6wl eNtl
wvxoNaNh
TrnmrN
Maksymalny term in realizacji zam6wienia wynosi :
- dla I i II czgsci zam6wienia - 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcra umowy,
- dla III czESci zam6wieni a - 45 dni kalendarzowych od dnia zawatcia umowy.

Rozuztar, VIII
W.tRux xI UDZIALU w F.,OSTE POWANI,IJ
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj4 wykluczeniu z
postgpowania o udzielenie zam6wienia na podstawie art. 24 ust.l ustawy p.z.p. oraz spelniaj4

warunki okre6lone na podstawie art. 22 ust. I b ustawy w zakresie:
l.) posiadania kompetencji lub uprawniefr do prowadzenia okreSlonej dzia\alnoSci zawodowej,
o ile wynikato z odrgbnych przepis6w,
ZamawiajEcy nie stawia szczeg6lowego warunku w tym zakresie.
2.) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
ZamawiajEcy nie stawia szczeg6lowego warunku w tym zakresie.
3.) zdolnoSci technicznej lub zawodowej,
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy:
- w zakresie I czgSci zam6wieniawykahq,Ze w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofefi,ajeleli okres prowadzeniadzialalnoSci jest kr6tszy, wtym okresie wykonali co
najmniej jedno zam6wienie, kt6rego przedmiotem byla dostawa sprzgtu komputerowego, o
wartoSci nie mniejszej,niz 20 000 zl brutto w ramach jednej umowy,
- w zakresie II czgSci zam6wieniav'rykaZq,Ze w okresie ostatnich 3latprzed uplywem terminu
skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy, w tym okresie wykonali co
najmniej jedno zam6wienie, kt6rego przedmiotem byla dostawa sprzEtu komputerowego o
wartoSci nie mniejszej,niL 30 000 zl brutto w ramach jednej umowy,
- w zakresie III czgSci zam6wieniawykaZq,Ze w okresie ostatnich 3latprzeduplywem terminu
skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno5ci jest kr6tszy, w tym okresie wykonali co
najmniej jedno zam6wienie, kt6rego przedmiotem byla dostawa tokarek uniwersalnych z
odczytem cyfrowym o wartoSci nie mniejszej, niz 30 000 zl brutto w ramach jednej umowy,
Zamawiaj4cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawc6w na podstawie art. 24 ust.5 ustawy.
Zamawiajqcy nie wprowadza zastrzelenia, o kt6rym mowa w art. 22 ust 2 ustawy w zakresie
zastrzelenia,2e o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wyl4cznie zaklady pracy chronionej
oraz inni wykonawcy, kt6rych dzialalnoS( obejmuje spoleczn4 i zawodow4 integracjg os6b
spolecznie mar ginalizowanych.

Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I pkt 13 i 74 oraz 16-20
ustawy moze przedstawii dowody na to, ze podjgte przez niego Srodki s4 wystarczaj4ce do
wykazania jego rzetelnoSci, w szczegolnoSci udowodnii naprawienie szkody wyrzqdzonej
przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym, zadoSduczynienie pienigzne za doznan4
krzywdg lub naprawienie szkody, wyczerpuj4ce wyjaSnienie stanu faktycznego oraz
wsp6lprac9 z organami Scigania oraz podjgcie konkretnych Srodk6w technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, kt6re sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom
lub przestgpstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postgpowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdaniapierwszego nie stosuje sig, jeZeli wobec Wykonawcy, bgd4cego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem s4du zakaz ubiegania sig o udzielenie zam6wienia oraz
nie uplyn4l okreSlony w tym wyroku okres obowiqzywaniatego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeZeli Zamawiaj1cy, uwzglgdniaj4c wagg i szczegolne
okolicznoSci czynu Wykonawcy uzna za wystarczaj4ce dowody przedstawione przez
Wykonawcg.
W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia musz4
oni wykazac,2e l4cznie spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu oraz 2e 2aden z nich nie
podlega wykluczeniu.
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Rozozl.tr, IX
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posrARczyi wyKoNAwcy w

CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

W zakresie wykazania spelniania przez Wykonar,l,cA warunk6w, o kt6rych mowa w Rozdziale
VIII niniejszej SIWZ Wykonawca do oferty dolqczy aktualne na dzieh skladania ofert,
oSwiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiaj4cego, kt6rego wz6r stanowi Zalqcznik
Nr 2 do SIWZ.
W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postEpowania, o kt6rych mowa w art.
24 lst. I ustawy Pzp Wykonawca do oferty dolqczy aktualne na dzien skladania oferty,
oSwiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiajqcego, kt6rego wzor stanowi Zalqcznik
Nr 3 do SIWZ.
OSwiadczenia zlolone na drukach Zal4cznik Nr 2 i Zalqcznik Nr 3 do SIWZ stanowi4
wstgpne informacje potwierdzaj 4ce, Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania
oraz Ze spelnia warunki udzialu w postEpowaniu.

W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez Wykonawc6w, dokumenty i
oSwiadczenia na potwierdzenie spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu Wykonawcy
skladaj4 lqcznie, natomiast oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
sklada odrgbnie kazdy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie.
Wykonawca. kt6ry zamierza powierzy6 wykonanie czESci zam6wienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku wobec nich podstaw wykluczeniaz udzialu w postEpowaniu zamieszcza
infbrmacje o podwykonawcach w w/w oSwiadczeniu.

naiwvzei oceniona do zlolenia"

w

.z.D.wezwie Wykona
terminie 5 dni. aktualnych na dziefi skladauia lfert

nastgpuj 4cych dokument6w:

- wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert,

a jeaeli okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, narzecz kt6rych dostawy zostaly wykonane

(druk stanowi4cy Zalqcznik Nr 4 do SIWZ),

-

dowody okreSlaj4ce czy dostawy zosta\y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami sE
referencje b4d2 inne dokumenty wystawione ptzez podmiot, na rzecz kt6rego dostawy byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskai tych dokument6w - oSwiadczenie wykonawcy,

-

zobowiqzanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasob6w (druk
stanowi4cy Zilqcznik Nr 5 do SIWZ),

- dokumenty potwierdzajqce, ze oferowane dostawy odpowiadaj4 wymaganiom okreSlonym
przezZamawiaj4cego, o kt6rych mowa w Rozdziale IXA SIWZ.
Oswiadczenia dotycz4ce Wykonawcy (Zalqczniki Nr 2-4 oraz oSwiadczenie zastEpuj4ce
referencje) skladane s4 w oryginale.
Zobowi4zanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbgdnych zasob6w (Zal4cznik
Nr 5) skladane jest w oryginale.
Referencje b4dz inne dokumenty potwierdzaj qce nale?yte zrealizowanie zam6wiefl oraz

.;
dokumenty potwierdzaj qce, 2e oferowane dostawy odpowiadaj4 wymaganiom okreSlonym
przez Zamawiqqcego skladane s4 w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodnoS( z
oryginalem przez Wykonawcg.
Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie niniejszego zam6wienia ustanawiaj4
pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania ich w
postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Preferowane jest, aby
pelnomocnikiem byt jeden z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych siQ o udzielenie
zam6wienia. Wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wyl4cznie z Pelnomocnikiem.
W przypadku wyboru oferty Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia, przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia publicznego, przedstawiaj4 oni
umowg reguluj4cE ich wsp6lprac9.

Rozoztlr,IXA

Zamawiajqcy wymaga zlohenia z ofert1 nastgpujqcych dokument6w:
1) do stacji roboczych:

-wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

potwierdzajEcy
spelnienie wymogu osi4gnigcia wymaganej iloSci punkt6w w tescie PassMark CPU Mark,
-dokumenty poSwiadczajqce,2e sprzgt jest produkowany zgodnie z noffnami ISO 9001
oraz ISO 14001,
-deklaracja zgodnoSci CE na jednostkg centraln4,
-dokument potwierdzaj4cy spelnianie wymog6w normy Energy Star 5 lub nowszej.
Wymagany jest certyfikat lub wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub
http :i/r.r,r,vr.v.ener$),star. gov,
-wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawierajqcy dane techniczne
oferowanego trzqdzeniaz oznaczeniem producenta orazzdjgciami lub rysunkami urzEdzenia,
2) do monitor6w (z wvl4czeniem monitora 42") :
-dokumenty poSwiadczajqce,2e monitory s4 produkowane zgodnie z normami ISO
9007 oraz ISO 14001,
-deklaracja zgodnoSci CE,
-dokument potwierdzaj4cy spelnianie wymog6w normy Energy Star 5 lub nowszej.
Wymagany jest certyfikat lub wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub
ht tp :1,'rvrvw,.€jlelgy5til1

S0v,
--wydruk ze strony producenta lub og6lnodostEpny katalog zawieraj4cy dane techniczne
oferowanego urz4dzenia z oznaczeniem producenta oraz zdjgciami lub rysunkami urzqdzenia,
3) do drukarek i urz4dzeri wielofunkcyjnych:
- dokumenty poSwiadczaj4ce,2e sprzEt jest produkowany zgodnie z norrnami ISO 9001
oraz ISO 14001,
- deklaracja zgodnoSci CE,
-dokument potwierdzaj4cy spelnianie wymog6w normy Energy Star 5 lub nowszej.
Wymagany jest certyfikat lub wydruk ze strony internetowej http://www.eu-energystar.org lub
lllp"ii:lxweaErgyrl-a r.gtly,
-wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawierajqcy dane techniczne
oferowanego urzqdzenia z oznaczeniem producenta oraz zdjEciami lub rysunkami urzqdzenia,
4) do tablet6w multimedialnych:
- deklaracja zgodnoSci CE,

.
1'

, : ., .;

ilj.:
'.':t:i

....'r

, ,.r,
i"1

- wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawierajEcy dane techniczne

oferowanegourzEdzeniazoznaczeniem producenta orazzdJgciami lub rysunkami urzqdzenia,
5) do projektora:
- deklaracja zgodnoSci CE,
- wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawierajqcy dane techniczne
oferowanegourzqdzeniazoznaczeniem producenta orazzdjgciami lub rysunkami urzqdzenia,
6) do ekranu projekc),jnego:
- deklaracja zgodnorici CE,
-wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawierajqcy dane techniczne
ofbrowanego urz1dzenia z oznaczeniem producenta oraz zdjEciami lub rysunkami trz4dzenia,
do skanera:
7)
- deklaracja zgodnoSci CE,
-wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawieraj1cy dane techniczne
oferowanego urzqdzenia z oznaczeniem producenta oraz zdjgciami lub rysunkami urzqdzenia,
8) do zasilaczy UPS:
- deklaracja zgodnoSci CE,
-wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawieraj4cy dane techniczne
oferowanegourzqdzeniazoznaczeniem producenta oruzzdjEciami lub rysunkami urzqdzenia,
9) do symulatora nauki programowania:
-wydruk ze strony producenta lub og6lnodostEpny katalog zawierujqcy dane techniczne
oferowanego trzEdzenia z oznaczeniem producenta oraz zdjgciami lub rysunkami urzqdzenia,
l0) do tokarki uniwersalnej:
- deklaracja zgodnoSci CE,
-wydruk ze strony producenta lub og6lnodostgpny katalog zawierajqcy dane techniczne
oferowanego urz4dzenia z oznaczeniem producenta oraz zdjEciami lub rysunkami trz4dzenia,
Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym naleLy zloZy(, wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski.
Zamawiajqcywyraaazgodg nazlolenie wymienionychwniniejszym rozdziale dokument6ww
jgzyku angielskim.
ROaDZIAT,IXB
nal.l.t oosrrRczve

Wyxnz rxNycg ooxumnxr6w.

llrlr

WvroNlwcv

Zamawiaj4cy wymaga zlohenia z ofertq nastgpuj4cych dokument6w:
1) Formularza ofertowego - (druk stanowi4cy Zalqcznik nr I do SIWZ),
2) Potwierdzenia spelniania szczeg6lowych wymagafi co do parametr6w technicznych i
wlaSciwoSci oferowanego sprzEtu i oprogramowania (druki stanowi4ce Zal4czniki nr 7.17.3 do SIWZ).
3) Dokumentu ustanawiaj4cego pelnomocnika do reprezentowania w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zam6wienia publicznego - w przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych
siE o udzielenie zam6wienia;
4) Pelnomocnictwa - w przypadku gdy upowaznienie do podpisania oferty nie wynika
bezpoSrednio z dokument6w skladanych wraz z ofert4.
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Rozozl,tr IXC
PRZYNALEUNOSC DO GRUTY KAPITALOWEJ
Na podstawie art. 24 ust. I I ustawy p.z.p.Wykonawca w terminie 3 dni od zamteszczenia
przez Zamawial4cego na stronie internetowej informacji z publicznej sesji otwarcia ofert
przekazuje Zamawralqcemu oSwiadczenie o przynale2noSci lub braku przynalelnoSci do tej
samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia I 6 lutego 2007r . o ochronie konkurencj i
i konsument6w (Dz.U. z 2018r. poz. 798 z poln. zm.) - (druk stanowi4cy Zalqcznik nr 6 do
SIWZ). Wraz ze zloieniem oSw'iadczenia, Wykonawca moze przedstawid dowody, 2e
powi4zania z innym Wykonawc4 nie prowadzq do zaklocema konkurencji w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia.
W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
oSwiadczenie w sprawie przynaleznoSci do grupy kapitalowej skladaj4 oddzielnie wszyscy
Wykonawc y twor zEcy konsorcj um.

rx*s,ryn.rn o qryu*o*r",rq*orr* rffi llllT5,n*ol*nrnc*c.o

z w"*u*o*caM,
oR,{z PRZEKAZYWANIA pSWIADCZEN LUB DBFUMENTO}Yr-+ TAK?E WSK,{Z,{NrE OSOB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1.

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w jgzyku polskim. Zamawiaj4cy dopuszcza
mo2liwoSd skladania dokument6w, o kt6rych mowa w Rozdziale IXA SIWZ w jgzyku
angielskim.

Komunikacja migdzy Zamawiajqcym a Wykonawcami odbywa sig za poSrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2}l2r. - Prawo Pocztowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 1481 z poLn. zm.), osobiScie, za poSrednictwem poslarica, faksu lub
przy u?yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektroniczn4 (Dz.U. z20l7r. poz. 1219 zp62n. zm.).
3. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomrenia oraz informacje przekazane za pomoc4 faksu lub
drog4 elektronicznq uwaLa sig za zlohone w terminie, jeleli ich tre56 dotarla do adresata
przed uplywem wyznaczonego terminu. W sytuacji gdy wezwana strona nie potwierdzi ich
otrzymania to dla potrzeb ustalenia obowi4zuj4cych termin6w bgdzie brana pod uwagE data
uwidoczniona na wydruku faksu lub wydrukuzpoczty e-mail.
4. Wykonawcom sluzy prawo zwracania sig do Zamawiajqcego o wyjaSnienie treSci SIWZ.
Zamawiajqcy udzieli wyjaSnieri niezwlocznie, jednak nie p62niej, niz na 2 dni przed
uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ
wplynie do Zamawiaj4cego nie p62niej, ni| do korica dnia, w kt6rym uplywa polowa
Wznaczonego terminu skladania ofert. TreS6 zapTl',ania i wyjaSnienia zostanq przekazane
jednoczeSnie wszystkim Wykonawcom, kt6rym przekazano SIWZ, bez ujawniania Zrodla
zapytania. Informacje te zostan4 r6wniez zamieszczone na stronie internetowej
2.

ZamawiajEcego.
Jeheh wniosek o wyjaSnienie treSci SIWZ wplynie po uplywie terminu skladania wniosku
o udzielenie wyjaSnieri lub dotyczy udzielonych wyjaSnieh, Zamawiaj4cy mo2e udzielid
wyjaSnieri albo pozostawi6 wniosek bez rozpoznania.
6. Przedhthenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o
wyjaSnienie treSci SIWZ.
7. W uzasadnionych przypadkachZamawiaj4cy moze przed uplywem terminu skladania ofert
zmienic treSd SIWZ. Dokonan4 zmiang treSci specyfikacji Zamawiaj1cy przekahe
niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, kt6rym przekazano SIWZ i treS6 zmiany zamieSci
5.
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na stronie internetowej.

JeZeli zmiana treSci SIWZ doprowadzi do zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu,
Zamawiajqcy zamieSci ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych na stronie internetowej i na tablicy ogloszeri w swojej siedzibie.
JeZeli w wyniku zmiany treSci SIWZ nieprowadz4cej do zmiany treSci ogloszenia o
zam6wieniu bEdzie niezbgdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajqcy przedluly termin skladania ofert i poinformuje o tym Wykonawc6w, kt6rym
przekazano SIWZ, orazzamieSci informacjg na stronie internetowej.

Rozuzrar, XI
Osogy upRAwNloF{e no ponozun{tnwaNll stE z wyxoxdwcA,Mr
Osoba uprawniona do kontaktowania sig z Wykonawcami:
- Janusz Gudalewski - kierownik Referatu Zam6wrenPublicznych
tel. 8571 10826, fax. 8571 12008

e-mail:.i1u1ts_z*,gulq.leurklg,,s1*s1lk-l1gura1pl

Roznzur, XtrI
wvmacrNr,l. ooiycz,r,cn wloru*r
Zamawiaj4cy nie wymaga wnoszenia wadium na 2adn4 z czEScr zam6wienia.

Rozozrar XIII
TeRmtx zwtezaxln orrRrt

1.

2.

3.

Ustala sig, 2e skladaj4cy ofertE pozostaje niq zwi1zany przez okres 30 dni. Bieg terminu
zwi4zania ofert4 rczpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego moze przedLulyc termin
zwrqzania ofert4, z tym 2e Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwi4zania ofert4, zwr6ci6 sig do Wykonawc6w o wyraZenie zgody na
przedluZenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody na przedluZenie terminu zwi4zania ofert4 nie powoduje utraty
wadium.
Przedluzenie terminu zwi4zania ofert4 jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedluleniem okresu waznoSci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwiqzania ofert4. JeZeli przedluZenie terminu
zwi4zama ofert4 dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi4zek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluhenia dotyczy jedynie wykonawcy, kt6rego
o ferta zo stala wybrana j ako naj korzystniej sza.

Rozuzllr, XIV
Opts sposonu

1.

pRzvcotowlntl orgnrv

Wymaganiapodstawowe:
1) Ofertg naleZy zloZy! w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci;
2) Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty
sporz4dzone w jgzyku obcym musz4 by6 skladanewrazztlumaczeniem na jgzyk polski;
3) OfertE nalely przygotowa6 wedlug wymagari okreSlonych w niniejszej SIWZ;
4) Koszty zwtEzarTe zprzygotowaniem i zloheniem ofeny ponosi Wykonawca;
'J.1.

2.

s) Kahdy Wykonawc a mole zloZyc tylko jedn4 ofertg i zaproponowa6 tylko jedn4 ceng;
6) Oferta i wszelkie zalqczniki musz4 byd podpisane przez osobg lub osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy na zewn4trz. Podpis powinien by6 sporz4dzony w
spos6b umoZliwiaj4cy jego identyfikacjg np. zlohony wraz z imienn4 piecz4tk4 lub
czytelny. Jeleli z dokumentu okreSlaj4cego status prawny Wykonawcy lub
pelnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy upowaznionych jest
lqcznie kilka os6b, dokumenty wchodz4ce w sklad oferty musz4 by6 podpisarre przez
wszystkie osoby;
7) Upowaznienie os6b podpisuj4cych ofbrtg musi wynikad bezpoSrednio z dokument6w
dol4czonych do oferty. JeSli upowaZnienie takie nie wynika wprost z doLqczonych
dokument6w, to do oferty naleZy dolqczy( oryginal stosownego pelnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upowaZnione lub kopig poSwiadczonq przez
notariusza;
8) Dokumenty powinny byi sporz4dzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez Zamawiajqcego wzorcami - zal4cznikami, a w szczeg6lnoSci zawierac wszelkie
informacje oraz dane w nich zawarte;
9) We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o piecz4tkach, Zamawrajqcy dopuszcza
zloZenie czytelnego zapisu o treSci pieczEci zawierajqcego, co najmniej oznaczenie
firmy i siedziby;
10) Ofertg nale?y sporz1dzi(, w spos6b trwaly. Zaleca sig, aby oferta byla zszyta w spos6b
uniemo2liwiaj4cy jej dekompletacjq, jej zapisane strony byly ponumerowane a
zal1czniki powinny stanowid jej integralnq czES( iby(, czytelnie oznakowane;
11) Wszelkie poprawki w ofercie muszq byi naniesione czytelnie, a nastgpnie parafowane
przez osobg podpisuj4c4 ofertg;
12)Zamawiaj4cy mohe Lqda(, przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii
dokumentu, gdy zloZonaprzez Wykonawcg kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi w4tpliwoSci co do jej prawdziwoSci.
Informacje stanowiqce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w ustawlz z dnia
l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. Nr 419):
l) Wykonawca mohe zastrzec stosownym o6wiadczeniem zloilonym do oferty, i2
Zamawiaj4cy nie bgdzie m6gl ujawni6 informacji stanowi4cych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2) Strony oferty zawierajEce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o
zwalczaniunieuczciwej konkurencji, co do kt6rych Wykonawcazastrzega,2enie mog4
byi one udostgpniane innym uczestnikom postgpowania, naleZy zloZyc jako odrgbn4
czgS6 oferty lub wlo2y6 do oddzielnej koperty oznaczajqcj4 klauzul4 . ,,Nie udostgpniat.
Informacje stanowiq tajemnicA przedsigbiorstwa w rozumieniu art. I I ust.4 ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419)";
3) W sytuacji, gdy Wnioskodawca zastrzele w ofercie informacje, kt6re nie stanowiq
tajemnicy przedsigbiorstwa lub s4 jawne na podstawie przepis6w ustawy p.z.p. lub
odrgbnych przepis6w, informacje te bgd4 podlegaly udostgpnieniu na takich samych
zas adac h, j ak pozostale niezastrzelone dokumenty.

Rozozral XV
MtnJScn onaz tpRlvttx

1.

srl,lttlxta t orwnRcln ornRt

Nieprzejrzyst4, zamknigt4 kopertg (opakowanie) zawierajqcq ofertg wraz z zalqcznikami
naleZy zloZy1, w siedzibie Zamawiaj4cego, na biurze podawczym w Punkcie Obslugi
Klienta w terminie do dnia 30 sierpnia 2018r. do godz.1010.
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Kaada przyjgta oferta zostanie opatrzona adnotacj4 okreSlaj4c4 dokladny termin przyigcia
oferty tzn. datE kalendarzow4, godzing i minutg, w kt6rej zostala ptzyigta.
Koperta (opakowanie) powinna by6 opisana:

iego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokdlka
Oferta w przetorgu nieogroniczonym na dostawg sprzgtu komputerowego, sprzgtu do
prezentocji multimedialnej, oprogramowania, symulatordw do nauki programowania oruz
tokarek uniwersalnych z odczytem cyfrowym
nie otwierat przed dniem 30 sierpnia 2018r. do godz.1I00"
,,

4.
5.

7.
8.
9.

S o kd ls k

Oferta zlolona po terminie zostanie niezwlocznie zwr6cona.
Wykonawca mo2e dokona6 modyfikacji lub wycofa6 swoj4 ofertg po

pisemne powiadomienie

6.

Z arx,qd Pow iat u

o tej

jej zlozeniu, jeSli

modyfikacji lub wycofaniu zostanie

dostarczone
ofert.
ZamawiajEcemu przed uplywem terminu skladania
Zmiany, poprawki, modyfikacje zlohonej oferty musz4 byc zlolone w miejscu i wedlug
zasad obowiqzuj4cychprzy skladaniu oferty, na opakowaniu dodatkowo nalezy umieSci6
dopisek "modyfikacja" lub "wycofane". Oferty wycofane nie zostan4 otwarte.
Otwarcie ofert jest jawne i nastEpi dnia 30 sierpnia 2018r. o godz.1100 w siedzibie
Zamaw iaj qce go, sala konferenc yj na nr 29, I pi gtro.
BezpoSrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy poda kwotg , jak1 zamierza przeznaczy(
na sfinansowanie zam6wienia.
Otwieraj4c ofertg Zamawrajqcy kaldorazowo oglosi obecnym: informacjg na temat tego na
kt6r4 czES6 zam6wienia skladana jest oferta, nazwg (firmg) oraz adres (siedzibq)
Wykonawcy, kt6rego oferta jest otwierana, a tak2e informacje dotycz4ce zaoferowanych
przez Wykonawcg warunk6w realizacji zam6wienia wg kry'teriow wyboru
naj

korzystniej szej oferty.

10. Niezwlocznie po

otwarciu ofert Zamawiaj4cy zamiesci na stronie internetowej informacje

dotycz4ce:
1) kwoty, jak4 zamierzaprzeznaczy( na sfinansowanie zam6wienia,
2) firm oraz adres6w wykonawc6w, kt6rzy zlo?yli oferty w terminie,

3)

informacje dotycz4ce zaoferowanych przez wykonawc6w warunk6w tealizacji
zam6wienia wg kryteri6w wyboru najkorzystniej szej oferty.

Rozozlar, XVI
Oprs sposonu

l.
2.

3.
4.
5.

ogt,tczrNIl cENv oprRTv

Cena wykazanaw ofercie jest cen4 ryczaltowq w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - ustawa

zdnia23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z2018r.,poz.1025 zpoLn.zm.).
Cena oferty musi zawierat wszelkie koszty niezbEdne do zrealizowania zam6wienia
wynikaj4ce z opisu przedmiotu zam6wienia (w szczeg6lnoSci koszt zakupu, dostawy i
wniesienia zam6wionego sprzgtu do siedziby ZamawiajEcego) jak r6wnie2 w nim nie ujgte,
a bez kt6rych nie mohna zam6wienia wykonad oraz obejmowad koszty innych czynnoSci
wynikaj4cych z projektu umowy.
Wykonawca musi przewidzied wszystkie okolicznoSci, kt6re mog4 wplyn46 na cen9.
Wykonawca obowi4zany jest do wypelnienia formularza ofertowego i okreSlenia w nim
ceny netto i brutto kazdej pozycji jak i wartoSci calej oferty.
Cena musi byi wyrazona w zlotych polskich. Zarowno ceny jednostkowe, jak i wartoS6
calej oferty winny by(, zaokr4glone do dw6ch miejsc po przecinku.
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6. Rozliczenie

migdzy Zamawiaj4cym a Wykonawc4 prowadzone bgdzie w zlotych polskich.
Je1eli zostanie zlozona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania obowi4zku
podatkowego zamawiaj4cego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug w
zakresie dotycz4cym wewn4trzwsp6lnotowego nabycia towar6w, Zamawiajqcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry
mialby obowi4zek wplacid zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.
8. Wykonawca skladaj4c ofertg obowi4zany jest poinformowa(, Zamawiaj4cego, czy wybor
jego oferty bgdzie prowadzii do powstania u Zamawiaj4cego obowi4zku podatkowego,
wskazuj4c nazwg (rodzaj) Swiadczenia, kt6re bgdzie prowadzii do jego powstania oraz jego
wartoSi bez kwoty podatku.

7.

Rozozmr, XVII
Opls xnvtnRtow. rr6Rvrut Znnt,lwr,t.lAcy nEuzlg sIE KlnRowlr pRzy wynoRzr
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERI6W ORAZ SPOSOBU OCEN'
OTBETY

l.

Kryteria, kt6rymi Zamawiajqcy bgdzie kierowal sig przy wyborze najkorzystniejszej oferty
s4:

2.

a) cena- 600/o,
b) termin realizacji - 20%
c) okres gwarancji - 20o/o
Spos6b oceny ofert:

l)

w kryterium ,,cena":
Oferta najtahsza otrzyma max. 60 pkt, pozostale oferty proporcjonalnie mniej, wedlug
formuiy:

C: (Cn/Co) x 60pkt
gdzie:
C - przyznane punkty w kryterium Cena;
Cn - najni2szo cena ofertowa (brutto) spoirdd wszystkich ofert,.
Co - cena oferty ocenionej (brutto)
2) w kryterium ,,termin realizacji":
Oferta z najkrotszym terminem realizacji otrzyma max. 20
proporcjonalnie mniej, wedlug formuly:

pkt, pozostale oferty

T: (Tn/To) x 20pkt
gdzie:
T - przyznane punkty w kryterium ,,termin realizacji";
Tn - najkr6tszy z,,termin6w rcalizacjl" spoSr6d wszystkich waZnych ofert;
To -,,term in realizacji" oferty ocenianej
Termin realizacji naleZy podai w dniach kalendarzolvych.
W przypadku podania terminu dlu2szego, niz 30 dni kalendarzowych (na I i II czgsd
zam6wienia), i dluZszego niL 45 dni kalendarzo!\ych (na III czgs(, zamowienia) oferta
bgdzie podlegala odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.
3) w krlterium ,,okres gwarancji" na I i II czESt, zam6wienia:
Okres gwarancji mierzony bgdzie w miesi4cach. Nale2y poda6 oddzielnie proponowany

okres gwarancji na stacje robocze

i

monitory oraz oddzielnie na pozostaly sprzgt i
1.4

oprogramowanie. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesigcy dla stacji roboczych
i monitor6w oraz 24 miesi4ce dla pozostalego sprzgtu i oprogramowania, maksymalny

okres gwarancji dla stacji roboczych, monitor6w, pozostalego sprzgtu i
oprogramowania wynosi 60 miesigcy. W przypadku podania okresu gwarancji
kr6tszego ni2 minimalny, oferta bgdzie podlegala odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.
1 pkt 2 ustawy p.z.p.Oferta z najdlulszymi okresami gwarancji otrzyma max. 20 pkt,
pozostatre oferty proporcjonalnie mniej, wedlug formuly:
G = [(Gko/60 m-cy)+(Gpo/60 m-cy)J x 20pkt
gdzie:
G - przyznane punkty w kryterium ,,okres gwarancji";
Gkn - najdluzszy z ,,okres6w gwarancji" spoSr6d wszystkich wahnych ofert na stacje
robocze i monitory;
Gpn - najdlulszy z ,,okres6w gwarancji" spo6r6d wszystkich waZnych ofert na
pozostaly sprzEt i oprogramowanie,
60 m-cy - maksymalny okres gwarancji
3a) w kryterium ,,okres gwarancji" na III czE56 zamowienia:
Okres gwarancji mierzony bgdzie w miesi4cach. Minimalny okres gwarancji wynosi 24
miesi4ce, maksymalny 60 miesigcy. Nale?y podac oddzielnie okres gwarancji na
symulator do nauki programowania i oddzielnie na tokarkg uniwersaln4. W przypadku
podania okresu gwarancji kr6tszego niz minimalny, oferta bgdzie podlegala odrzuceniu
na podstawie art. 89 ust. I pkt2 ustawy p.z.p. Oferla znajdlulszymi okresami gwarancji

otrzyma max. 20 pkt, pozostale oferty proporcjonalnie mniej, wedlug formuly:

:

(Gso/60m-cy) x Tpkt+(Gto/60m-cy)xl3pkt
gdzie:
G - przyznane punkty w kryterium ,,okres gwarancji";
Gso - ,,okres gwarancji na symulator" oferty ocenianej,
Gto - ,,okres gwarancji na tokarkg"
60 m-cy - maksymalny okres gwarancji
G

4)

Spos6b obliczania ostatecznej oceny ofert:

sP:c+T+G
gdzie.

Sp - suma przyznanych punktdw ze skladowych bgdqcych czqstkowymi kryteriami
oceny ofert
C - przyznane punkty w kryterium ,,cena"
T - przyznane punkty w kryterium ,,termin realizacji"
G- przyznane punkty w kryterium ,,olcres gwarancji"
N,1cznie oferta najkorzystniejsza moze uzyska6 maksymalnie 100

3. W celu obliczenia

pkt

punkt6w, wyniki poszczegolnych dzialari matematycznych bgd4
zaokr4glone do dw6ch miejsc po przecinkl, przy zastosowaniu zaokrqglenia punkt6w
wedlug nastgpuj4cej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest wigksza niz
5, zaokr1glenie drugiej cyfry po przecinku nastgpuje w 9619 o jeden, a jeLeli trzecra cyfra

4.

po przecinku jest niZsza od 5, to druga cyfra pozostajebez zmran.
Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie p.z.p. oraz SIWZ i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

ilornzlnr,,XVIH
()s,Earara nAiACo NIsKA cENA
Jeleli zaoferowana cena, lub ich istotne czgsci skladowe, wydaj4 sig ra2qco niskie w stosunku
do przedmiotu zam6wienia i budzq w4tpliwoSci zamawiaj4cego co do mozliwoSci wykonania
przedmiotu zam6wienia zgodnie z Wmaganiami okreSlonymi przez zamawiaj4cego lub
wynikaj4cymi z odrgbnych przepis6w, zamawiaj4cy zwr6ci siE o udzielenie wyjaSniefi, w tym
zloaenie dowod6w, dotycz4cych wyliczenia ceny, w szczeg6lnoSci w zakresie:
1) oszczgdnoSci metody wykonania zam6wienia, wybranych rozwi4zah technicznych,
wyj4tkowo sprzyjaj4cych warunk6w wykonywania zam6wienia dostgpnych dla wykonawcy,
oryginalnoSci projektu wykonawcy, koszt6w pracy, kt6rych wartoSd przyjgta do ustalenia ceny
nie moze by(, niasza od minimalnego wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 paLdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracE (Dz. U. 2 2017 r. poz. 847);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepis6w.
3) wynikajqcym z przepis6w prawa pracy i przepis6w o zabezpieczeniu spolecznym,
obowi4zuj4cych w miejscu, w kt6rym realizowane jest zam6wienie;
4) wynikaj4cym z przepis6w prawa ochrony Srodowiska;
5) powierzenia wykonania czgSci zam6wienia podwykonawcy.
W przypadku, gdy cena calkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:
1) wartoSci zam6wienia powigkszonej o naleZny podatek od towar6w i uslug, ustalonej przed
wszczgciem postgpowania zgodnie z art.35 ust. I i 2 lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich
zlolonychofert,Zamawiaj4cy zwroci sig o udzielenie wyjaSnieri, chyba 2e rozbieZnoS6 wynika
z okolicznoSci oczywistych, kt6re nie wymagaj4 wyjaSnienia;
2) wartoSci zam6wienia powigkszonej o nalezny podatek od towar6w i uslug, zaktualizowanej
z uwzglgdnieniem okolicznoSci, kt6re nast4pily po wszczgciu postgpowania, w szczeg6lnoSci
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiaj1cy moze zwrocic sig o udzielenie wyjaSnieri.
Obowi4zek wykazania,2e oferta nie zawiera raZqco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

Zamawiapcy odrzuci ofertg Wykonawcy, kt6ry nie udzieli wyjaSnien lub jezeli dokonana
ocena wyj aSnieri wraz ze zloZonymi dowodami potwierdza , 2e oferta zawiera ral1co nisk4 ceng

w stosunku do przedmiotu zam6wienia.

Roznzr.l,r, XIX

Sros6*

1.

rornlwv srwtnnozonvcn onavlrx

W trakcie badania i oceny ofert Zamawiaj4cy dokona poprawy stwierdzonych oczywistych
omylek pisarskich, oczywistych omylek rachunkowych, z uwzglgdnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek i innych omylek polegaj4cych na niezgodnoSci of-erty
zSIWZ, niepowoduj4cych istotnych zmian w treSci oferty.
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Za oczywist4 omylkg pisarsk4 Zamawiajqcy vzna niezamierzon4 niedokladnoS6,

2.

bl4d
pisarski lub inn4 podobn4 usterkg w tek5cie, w szczegllnoSci niezamierzone przekreSlenie,
opuszczenie wyrazu, bl4d logiczny czyli niedokladnoS6 widocznq dla kaadego bez
przepro wadzani a j aki ej ko lwi ek dodatkowej analizy .

3.

Za oczywista omylkg rachunkow4 Zamawiaj1cy uzna widoczny, niezamierzony

bl4d
rachunkowy popelniony przez Wykonawcg, kt6ry polega na uzyskaniu nieprawidlowego
wyni ku dzialania arytmety czne go.
4. Za omylkg polegaj4c4 na niezgodnoSci oferty ze SIWZ niepowoduj4c4 istotnych zmian w
treSci oferty Zamawiajqcy uznaomylkg, kt6ra nie powoduje istotnych zmianw treSci oferty
jezeli z okoliczno6ci wynika zamiar zloaenia przez Wykonawcg oferty zgodnie z
wymagania

mi Zamawi aj 4ce go.

Rozozrnr XX
OTERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE,AM6WIf,NIA PUBLICZNEGO
1.

Zamawiaj 4c y i nformuj e niezwlocznie wszystkich Wykonawc6w
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podaj4c nazw1 albo imig

miejsce zamieszkania

i

o

:

i nazwisko, siedzibg albo
adres jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnoSci

wykonawcy, kt6rego ofertq wybrano, oraz flazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy jezeli sQ miejscami wykonywania dzialalnoSci
wykonawc6w, kt6rzy zloZyli oferty, atakhe punktacjg przyznanE ofertom w kazdym
kryterium oceny ofert i lqcznqpunktacjg;
2) Wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
3) Wykonawcach,ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zam6wienia,
4) uniewaznieniu postgpowania
- podaj4c uzasadnienie fbktyczne i prawne.
2. Zamawiajqcy udostgpnia informacjg o wyborze najkorzystniejszej oferty, o zloaonych
ofertach, punktacji w kazdym kryterium i lqcznej punktacji lub o uniewaznieniu
postgpowania na stronie internetowej.
1
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wystgpuj4cy wsp6lnie (konsorcjum),
kt6rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz4, zobowi4zany bgdzie do dostarczenia
umowy reguluj4cej wsp6lprac9 Wykonawc6w.
4. Umowa, o ktorej mowa w ust. 3, winna zawierac w szczegolnoSci oznaczenie stron, cel
dzialania, czas trwania umowy obejmuj4cy okres realizacji przedmiotu zam6wienia i
rgkojmi, zasady i spos6b wsp6ldzialania, w tym zakres prac przewidziany przezkaLdEze
stron, solidam4 odpowiedzialnoSi za wykonanie zam6wienia, zasady dokonywania
rozliczen oraz wykluczenie moZliwoSci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
kt6regokolwiek z jego czlonk6w do czasu wykonania zam6wienia.
5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy poryZszych dokument6w, lub nie zamieSci w nich
wymaganych zapis6w, Zamawiaj4cy potraktuje to jako uchylenie sig Wykonawcy od
podpisania umowy na warunkach okreSlonych w ofercie i na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy
p.z.p. dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spoSr6d pozostalych ofert, bez
przeprowadzania rch ponownego badania i oceny, chyba 2e zachodzq przeslanki do
uniewaznienia postEpowania o udzielenie zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 93 ustawy
p.z.p-
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Rozozrar, XXI
WYMAGAN IA DoTYCZACE zA BE Z PI ECZf, NI-{

.NALEZYTEGO

WYKON AN I.A

U

MOWY

Zamawiaj4cy nie bgdzie wymagal od Wykonawcy, ktory zloZy najkorzystniejsz4 ofertE,
zlo Zeni a zab ezpie c ze n i a na I e Zyt e go wyk o nani a um owy.

Rozozttn XXII
ze$,rrfRlxoJ uMowy w spnawIo zamdwrsNta ruqllczxscor ocdl,xn w.{nuNxt
unowy lt Bo wz6n unaowy..lsZrlr Z,rnn"q,!y,r.A,lAcv lyylvlA.c.{ op Wvxox.{wcv. lnv
zAwARL Z NrM UMOWE W SPRAWIE 4AMOYIIIENiA PUBLICZNtrGO NA TAKICH
\ilARUNKACII

o

do

1.

Umowa

2.

ZamawiajEcy przewiduje mozliwoSi dokonania zmian postanowiefi zawartei umowy w
stosunku do treSci of-erty, na podstawie kt6rej bEdzie dokonany wyb6r Wykonawcy.
Zamawiajqcy okreSla nastgpuj4ce warunki, w jakich przewiduje mozliwoSd dokonania
zmian zawartej umowy:
a. zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeleli w okresie realizacji umowy
zmieni sig obowi4zujqca stawka podatku VAT:
b. koniecznoS( przedluZenia terminu realizacji zam6wienia w przypadku:
wyst4pienia obiektywnych okolicznoSci, kt6rych nie mozna bylo wczeSniej
przewidzied i sE one niezale1ne od Stron umo\\y,
- - dzialania sily wyzszej,
c. zmianapodwykonawcy.

wykonanie zam6wienia zostanie zawarta stosownie

przedstawionych

istotnych jej warunkow, zawartych w projekcie umowy, stanowi4cym Zal4cznik nr 8 do
niniejszej SIWZ.

R.OZDZIA'.

XXIII

PODWYKONAWSTWO
Wykonawcamoae powierzy6 wykonanie czESci zam6wienia podwykonawcom. Zamawiajqcy
nie naklada obowi4zku osobistego wykonania przez Wykonawc6w czg5ci zam6wienia.
Zamawiajqcy Zqda wskazania przez Wykonawcg czgsci zam6wienia, kt6rych wykonanie
zamierzapowierzy6 podwykonawcom, i podania przez Wykonawcg firm podwykonawc6w.
Powierzenie wykonania czgsci zam6wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnoSci za nale?yte wykonanie te go zam6wienia.
BezpoSrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1. Zamawiaj4cy dokona bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przysluguj4cego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kt6ry zawarl przedlolonq zamawiaj4cemu
umowg o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 dostawy, w przypadku uchylenia sig od
obowi4zku zaplaty przez wykonawcg.
2. Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w pkt. 1, dotyczy wyl4cznie nale2noSci powstalych po
przedloZeniu zamawiaj4cemu poSwiadczonej za zgodnoSd z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem s4 dostawy.
3. BezpoSrednia zaplata obejmuje wyl4cznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleZnych
podwykonawcy.
18
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4.Przed dokonaniem bezpoSredniej zaplaty Zamawiaj4cy umoZliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotycz4cych zasadnoSci bezpoSredniej zap\aty wynagrodzenia
podwykonawcy, o kt6rych mowa w pkt. 1. Zamawiaj4cy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszymniz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o kt6rych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiaj4cego, Zamawiaj 4cy moze :
l) nie dokona6 bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaile niezasadnoS6 takiej zaplaty albo
2) zlozy(, do depozytu s4dowego kwotq potrzebn4 na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej w4tpliwoici Zamawiaj4cego co do wysokoSci naleZnej
zapLaty lub podmiotu, kt6remu platno66 sig naleZy, albo
3) dokonai bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, je2eli podwykonawca
wykaze zasadnoS6 takiej zaplaty.
6. W przypadku dokonania bezpoSredniej zaplaty podwykonawcy, o kt6rych mowa w pkt. 1,
Zamawiaj4cy potr4ci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleZnego
Wykonawcy.
7 . KoniecznoSi wielokrotnego dokonywania bezpoSredniej zaplaty podwykonawcy, o kt6rych
mowa w pkt. 1, lub koniecznoS6 dokonania bezpoSrednich zap\at na sumg wigksz4 niz 5%o
wartoSci umowy w sprawie zam6wienia publicznego moze stanowii podstawg do odst4pienia
od umowy w sprawie zam6wienia publicznego przezZamawiajqcego.
8. Przepisy art. l43a-143d ustawy p.z.p.nie naruszaj4 praw i obowiqzk6w Zamawiaj4cego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj4cych z przepis6w art.647l
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Ro-znzur, XXIV
Poucznxrr o SRonx.lcH ocunoNv pRlwNs"r
Wykonawcy, a takae innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego
zam6wienia oraz poni6sl lub mohe ponieSd szkodg w wyniku naruszenia przez
Zamawiajqcego przepis6w ustawy p.z.p., przysluguj4 Srodki ochrony prawnej.
2. Odwolanie przysluguje wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p.czynnoSci
Zamawtajqcego podjEtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy p.z.p.
W niniejszym postgpowaniu odwolanie przysluguje wyl4cznie od niZej wymienionych
1.

czynnoSci:
1) okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu,
2) wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie zam6wienia,

3) odrzucenia oferty odwoluj4cego,
4) opisu przedmiotu zam6wienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4.

Zgodnie z art.l82 ustawy p.z.p.:
a) ust. I pkt 2 - odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o
czynnoSci Zamawiaj4cego, stanowi4cej podstawg jego wniesienia- jeZeli zostaly
przeslane w spos6b okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni je2eli zostaly przeslane w inny spos6b,
b) ust. 2 pkt 2 - odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a takZe wobec
postanowieri SIWZ, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia publikacji ogloszenia w
B iul etyni e Zam6wien P ubl i c znych lub zam ie szczenia specyfikacj i i stotnych warunk6w
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c)

zam6wienia na stronie internetowej,
ust. 3 pkt 2 - odwolanie wobec czynnoSci innych niz okreSlone w art. 182 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 2 ustawy pzp, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym powziEto lub

przy zachowaniu nalezytej starannoSci molna bylo powzi4i wiadomoSd

o

okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia.
5. Odwotanie powinno wskazywad czynnoSd lub zaniechanie czynnoSci Zamawrujqcego,
kt6rej zarzuca sig niezgodnolc z przepisami ustawy pzp zawiera(, zwigzle przedstawienie
zarztt6w,okresla6 aqdanie orazwskazywai okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce
wniesienie odwolania.
6. Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby Odwohawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowalnego Srodka, spelniaj4cego
wymagania dla tego rodzaju Srodka.
7. Odwoluj4cy przesyla kopig odwolania Zamawiajqcemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gl on zapoznai sig z jego treSci4 przed
uplywem tego terminu.
8. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu lub postanowiefr
SIWZ Zamawiaiqcy mole przedlu?yc termin skladania ofert.
9. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwi1zania ofertq ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przezlzbg orzeczenia.
10. Wykonawca moae w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6
Zamawiaj1cego o niezgodnej zprzepisami ustawy p.z.p. czynnoSci podjgtej przez niego lub
zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy pzp, na kt6re
nie przysluguje odwolanie zgodnte z art. 180 ust. 2 ustawy p.z.p.
77. Zamawiaj4cy przesyla mezwlocznie, nie p62niej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania
kopig odwolania innym Wykonawcom uczestniczqcym w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia a jeaeh odwolanie dotyczy treSci ogloszenia o zam6wieniu lub postanowieri
SIWZ, zamieszcza j4 r6wniez na stronie internetowej, na kt6rej jest zamieszczone
ogloszenie o zam6wieniu lub udostgpniana specyfikacja, wzywaj4c Wykonawc6w do
przyst4pienia do postgpowania odwolawczego.
12. Wykonawca moze zglosi6 przyst4pienie do postgpowania odwolawczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwolanta, wskazuj4c strong, do kt6rej przystgpuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnigcia na korzySd stronom, do kt6rej przystgpuje. Zgloszenre
przyst4pienia dorEcza siE Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocq waZnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopig przesyla siE zamawiaj4cemu oraz wykonawcy
wnoszqcemu odwolanie.

l3.Zamawiajqcy lub odwoluj4cy moze zglosid opozycjg przeciw przyst4pieniu innego
Wykonawcy nie p62ni ej, niL do czasu otwarcia rozprawy. Izbauwzglgdnia opozycjg, jeheli
zglaszajqcy opozycjg uprawdopodobni, ze Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnigcia na korzyi( strony, do kt6rej przyst4pil, w przeciwnym razie Izba oddala
opozycjg.
14. Uczestnik postgpowania odwolawczego, kt6ry przyst4pil do postgpowania po stronie
Zamawiaj1cego, moze wnieSi sprzeciw wobec uwzglgdnienia przez Zamawiaj1cego
zarzut6w przedstawionych w odwolaniu w caloSci albo w czgSci, gdy odwoluj4cy nie
wycofa pozostalych zarzutow odwolania. W takim przypadku lzbarozpatruje odwolanie w
zakresie pozostalych zarzutow. Sprzeciw wnosi sig w formie pisemnej lub ustnie do
protokolu.
15. Odwolanie podlega rozpoznaniu jeZeli nie zawiera brak6w formalnych i uiszczono wpis.
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Izbarozpoznaje odwolanie w terminie l5 dni od dnia jego dorgczenia Prezesowilzby.
16. Do postQpowania odwolawczego stosuje sig odpowiednio przepisy kodeksu postgpowania
cywilnego o s4dzie polubownym, je2eli ustawa nie stanowi rnaczej.
17. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnoSci przypada na sobotg lub dzieri ustawowo
wolny od pracy, termin uplywa dnia nastgpnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18. O oddaleniu odwolania lub jego uwzglgdnieniu lzba orzeka w wyroku. Na orzeczenie Izby
stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przystuguje skarga do S4du
Okrggowego w Bialymstoku, wnoszona w terminie 7 dni za poSrednictwem Prezesa Izby.

Roznztlr XXY
B noo.lrnowr
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l.

2.
3.
4.
5.
6.

Zamawrujqcy nie przewiduje zawarciaumowy ramowej.
Zamawiajqcy nie przewiduje dokonywaniarczliczeh w walutach obcych.
ZamawiajEcy nie przewiduje dokonywania zr,lrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu.
Zamawiaj4cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Zamawiajqcy nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawca kluczowych czgSci
zam6wienia.
Zamawralqcy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania umowy.

Roznarel:XXVI
Wv,kaz zalacznik6w
Formularz ofertowy.
Zal4cznik Nr 1.
Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu,
2.
Za1qcznikNr
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
Zal4cznik Nr 3.
Wykaz zrealizowanych dostaw,
Zal.1cznikNr 4.
Zobowiqzanie podmiotu trzeciego,
Zal4cznik Nr 5.
w sprawie przynaleilno6ci do grupy kapitalowej,
Oswiadczenie
6.
Nr
Zat4cznik
Szczeg6lowe wymagania co do parametr6w technicznych
Zal4cznikNr 7.1-7.3.
oferowanego sprzgtu i oprogramowania,
Projekt umowy.
Zal4cznik Nr 8.
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Gudalc$ski
Zam 6rrieri Pu bliclnycfr
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