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Sprawa Nr IBG.271.10.2018.PN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)
na dostawę w zakresie:

Budowa i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie
gmina Łasin – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi PSZOK.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

ZATWIERDZAM:
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SPIS TREŚCI
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje
inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
9. Wymagania dotyczące wadium.
10. Termin związania ofertą.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13. Opis sposobu obliczania ceny.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych
przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. 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.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
19. Oferty częściowe.
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20. Umowa ramowa.
21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp.
22. Oferty wariantowe.
23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.
24. Rozliczenia w walutach obcych.
25. Aukcja elektroniczna.
26. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
27. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, a w szczególności: sposób dokumentowania
zatrudnienie osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia.
28. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, a w szczególności: liczba i okres wymaganego
zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań.
29. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
30. Podwykonawstwo.
31. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.
32. Oferty w postaci katalogów elektronicznych – art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.
33. Udzielenie zamówienia.
34. Pozostałe informacje.

1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Miasto i Gmina Łasin
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin
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2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.):
1) w trybie przetargu nieograniczonego,
2) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.
3.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
Zamówienie obejmuje zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy,
ładowacza czołowego, rębaka, wagi najazdowej oraz pojemników i kontenerów
do segregacji odpadów.
W celu zwiększenia udziału w niniejszym postępowaniu firmom z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), zamówienie zostało podzielone na III Części.
Wspólny Słownik Zamówień:
Główny kod CPV: 16000000-5 Maszyny rolnicze
Dodatkowy kod CPV: 42923110-6 Wagi
44613000-0 Duże pojemniki
Zakres czynności do wykonania w ramach poszczególnych części zamówienia:
CZĘŚĆ I: Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego, ładowacza czołowego, przyczepy
i rębaka do gałęzi
Zamówienie dla Części I obejmuje zakup, dostawę do PSZOK i uruchomienie 4 fabrycznie
nowych sprzętów o niżej wymienionych minimalnych parametrach i wymaganiach:
1) ciągnik rolniczy:
- silnik o mocy nie niższej niż 100 KM,
- skrzynia biegów mechaniczna 4-biegowa zsynchronizowana 16/16, 2-stopniowy
wzmacniacz momentu, rewers mechaniczny, 40km/h,
- napęd na 4 koła,
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- tylny Wał Odbioru Mocy 540/1000E obr/min,
- tylny podnośnik sterowany mechanicznie o udźwigu 4200 kg,
- kabina komfortowa z ogrzewaniem i klimatyzacją,
- radio,
- siedzenie amortyzowane pneumatycznie,
- III sekcje hydrauliki zewnętrznej,
- zaczep dolny i górny transportowy,
- przedni TUZ,
- koła przednie 13,6 R24,
- koła tylne 18,4 R34,
- norma emisji spalin Euro Stage minimum IV,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- gwarancja producenta,
- deklaracje, certyfikaty,
2) przyczepa
- ładowność 8000 kg,
- 2-osiowa,
- ogumienie 400/60 – 15,5,
- wywrót trójstronny,
- wymiary gabarytowe (długość/szerokość) 4400/2190 mm,
- wysokość skrzyni 500 mm + nadstawki siatkowe 1000 mm,
- zawieszenie resory paraboliczne,
- masa własna 2900 kg,
- zaczep tylny manualny, amortyzowany,
- pomost roboczy,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- gwarancja producenta,
- deklaracje, certyfikaty,
3) ładowacz czołowy
- udźwig szacowany 1600 kg,
- ładowacz 3-sekcyjny,
- joystick,
- euro ramka,
- łyżka o szerokości 2,2 m,
- pług do śniegu V (wersja wzmacniana),
- widły do palet,
- montaż,
- elementy mocujące do ciągnika,
- wysokość podnoszenia ok. 3570 mm,
- masa ładowacza 530 kg,
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- instrukcja obsługi w języku polskim,
- gwarancja producenta,
- deklaracje, certyfikaty,
4) rębak do gałęzi
- maksymalna średnica gałęzi 13 cm,
- 6 noży tnących,
- rura wyrzutowa obracana o 360º,
- wykonany ze stali HARDOX typ 500 (lub równoważnej),
- napęd na WOM ciągnika,
- wałek WOMU szerokokątny ze sprzęgłem przeciążeniowym.
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- gwarancja producenta,
- deklaracje, certyfikaty.
Wykonawca:
a) zapewnia serwis naprawczy, gwarancyjny i pogwarancyjny dla sprzętów wymienionych
w Części I w odległości nie większej niż 100 km od PSZOK.
b) powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta co zostanie
poświadczone odpowiednim dokumentem.
c) do oferty dołączy prospekty reklamowe i specyfikacje techniczne zawierające dane
techniczne oferowanych sprzętów oraz wypełniony Załącznik nr 1A do SIWZ.
CZĘŚĆ II: Zakup wraz z dostawą i montażem wagi najazdowej
Zamówienie dla Części II obejmuje zakup, dostawę do PSZOK i montaż fabrycznie nowej:
1) wagi najazdowej wykonanej z prefabrykatów betonowych o maksymalnym udźwigu
60.000 kg
- roboty ziemne związane z posadowieniem fundamentów,
- wylewka pod prefabrykowane elementy fundamentu,
- prefabrykowane podstawy pod czujniki,
- platforma betonowa prefabrykowana 18x3 m,
- najazdy betonowe prefabrykowane (wjazd i zjazd),
- elektronika wagi (czujniki, głowica, kable),
- transport, montaż, okablowanie, kalibracja oraz szkolenie pracowników,
- dokumentacja techniczna wagi,
- instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim,
- certyfikaty, gwarancja producenta.
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Opis techniczny wagi (Część II) oraz plan zagospodarowania terenu stanowi Załącznik Nr 11
do SIWZ.
Wykonawca:
a) zapewnia serwis naprawczy, gwarancyjny i pogwarancyjny dla sprzętów wymienionych
w Części II w odległości nie większej niż 150 km od PSZOK.
b) powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta
co zostanie poświadczone odpowiednim dokumentem,
CZĘŚĆ III: Zakup pojemników i kontenerów na odpady
Zamówienie dla Części III obejmuje zakup i dostawę do PSZOK fabrycznie nowych
pojemników i kontenerów do segregacji odpadów:
1) 30 szt. pojemników o poj. 1.100 l z pokrywą
-

-

pojemniki na czterech kółkach zamykane od góry płaską klapą,
kółka gumowe na osi ocynkowanej. Pojemniki uniwersalne nadające się do większości
stosowanych śmieciarek,
certyfikaty, gwarancja producenta.

2) 6 szt. kontenerów o poj. 12 mᶟ
- kontenery wykonane z blachy stalowej malowane farbami antykorozyjnymi
o pojemności min. 12 m3,
- kontenery przeznaczone do składowania i transportu odpadów przemysłowych,
komunalnych oraz innych ciężkich ładunków masowych,
- zaczep hakowy standardowy,
- dno kontenerów wykonane z blachy o grubości min. 5 mm, a ściany min. 3 mm,
- kontenery wysokości min. 1,5 m zakryte jedną otwieraną pokrywą od góry z dostępem
poprzez tylne lub boczne drzwi,
- certyfikaty, gwarancja producenta.
1) Cena ofertowa (ryczałtowa) w Formularzu Oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) winna być
podana w rozbiciu na poszczególne III Części, a także sprzęty i wyposażenie).
2) Podane w opisach ewentualne nazwy własne (pochodzenie, producent, materiały itd.) mają
jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech
zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń
i materiałów równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie, które mają
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te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy
lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych
w specyfikacjach/opisach.
3) Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie
finansowym jak i rzeczowym, leżą po stronie Wykonawcy.
3.2.

4.

Miejsce dostawy: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w miejscowości Łasin - Wybudowanie gmina Łasin.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia (trzech Części) w terminie określonym przez Wykonawcę.
Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z Kryterium oceny ofert.
Termin wykonania zamówienia nie może przekroczyć 40 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać deklarowany termin wykonania zamówienia
w Formularzu Oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SIWZ.

5.2.

Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
Lp.
1.

Warunki udziału w postępowaniu
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
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3.

Zdolność techniczna i zawodowa:
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i
zawodowej. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3.1. Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia
w Części I to taki, który:
- wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub
wykonuje co najmniej 1 dostawę w zakresie odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na dostawie 1 ciągnika oraz
przyczepy lub ładowacza lub rębaka – Wzór stanowi Załącznik Nr 5 do
SIWZ,
3.2. Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia
w Części II to taki, który:
- wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub
wykonuje co najmniej 1 dostawę w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia, tj. polegającą na dostawie 1 wagi najazdowej
– Wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ,
3.3. Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia
w Części III to taki, który:
- wykaże, że ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub
wykonuje co najmniej 1 dostawę w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia, tj. polegającą na dostawie kontenerów i pojemników o wartości
co najmniej 40.000,00 zł brutto (w jednym zamówieniu)
– Wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ,

5.3.

5.4.

5.5.

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji ekonomicznej i finansowej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne
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5.6.

6.

do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, może na każdym etapie
postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku
złożona oferta spełniać musi następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy
muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b
ustawy oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania,
b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik.
PODSTAWY WYKLUCZENIA, W TYM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5

6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Lp.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

1.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę
na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę
na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
2.1. Wykonawcę 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 2015r. –
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016r. poz. 615) 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 2003r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz
z 2016r. poz. 615).
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6.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
Wykonawca składa wraz z ofertą:
1.

Wypełniony Formularz Oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ

2.

Wypełniony Załącznik Nr 1A do SIWZ – Specyfikacja techniczna sprzętu dla
Części I
Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust 5 pkt 1ustawy Pzp – Załącznik
Nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik
Nr 3 do SIWZ

3.

4.
5.

Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach
od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być
udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia
informacji przez Wykonawcę, zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na
ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustaw Pzp).

6.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów (art. 22a ustawy Pzp), które będą
brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada:
6.1. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych – Załącznik Nr 6 do
SIWZ.
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Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (zestawienie złożonych ofert):
1.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert),
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik
Nr 4 do SIWZ

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1.

1.1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: - o których mowa w pkt
1.1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w
kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się w/w dokumentów
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.
1.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym
mowa w pkt 1.1. lub 1.2.
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1.

Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie , przy czym dowodami,
o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr
5 do SIWZ.

Inne dokumenty:
1.

Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom – Załącznik Nr 7 do SIWZ.
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2.

8.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności:
a) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, 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,
b) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów, przechowywanych przez Zamawiającego
stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH
W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ
PRZY UŻYCIU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

8.1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r.
poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844
oraz z 2016r. poz. 147 i 615) na adres umig@lasin.pl W przypadku korespondencji
kierowanej drogą faksową lub elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

8.2.

Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urząd Miasta i Gminy Łasin,
ul. Radzyńska 2, 86 – 320 Łasin.

8.3.

Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: 56 466 50 46.

8.4.

Wykonawca zobowiązany jest podać w „FORMULARZU OFERTY” numer faksu i adres
e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie
faksowej lub drogą elektroniczną. W przypadku zaniechania tego obowiązku,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po złożeniu oferty, przekazał
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Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną numer faksu lub adres e-mail.
W sytuacji awarii (zmiany, itp.) wskazanego numeru lub adresu e-mail, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie podać w formie jak wyżej, zastępczy numer faksu
lub adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję.
8.5.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

8.6.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
a) w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anita Kulerska tel. 56 466 50 43 wew. 42, e-mail: anita.kulerska@lasin.pl
b) w zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Benedykt Stecki tel. 56 466 50 43 wew. 45, e-mail: benedykt.stecki@lasin.pl

8.7.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.8.

Pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego mogą być przekazywane pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.

8.9.

Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje niezwłocznie Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza wyjaśnienie
na stronie internetowej (www.bip.lasin.pl)

8.10.

Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią
specyfikacji i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli
zamawiający nie może udostępnić zmiany SIWZ na stronie internetowej zmiana ta
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano
specyfikację.

9.
9.1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) dla Części I – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
2) dla Części II – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
3) dla Części III – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

9.2.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21 czerwca 2018 roku do godz. 9:00.

9.3.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
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a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Brodnica 65 9484 1033
2325 0350 4992 0007,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).
9.4.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

9.5.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

9.6.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

9.7.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

9.8.
9.9.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
2017r. poz. 1579 ze zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

9.10.

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 bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9.11.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) 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.
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9.12.

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.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

10.2.

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

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
11.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

11.3.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.4.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

11.5.

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

11.6.

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.7.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

11.8.

Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym
co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony
pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

11.9.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
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11.10. Załączone kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
11.11. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia
wymienione w pkt 7 niniejszej SIWZ.
11.12. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:
„Oferta na zakup sprzętu do obsługi PSZOK”, NIE OTWIERAĆ przed dniem
21 czerwca 2018 roku godz. 09:05”.
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
11.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.12 oraz
dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,
Urząd Miasta i Gminy Łasin, ul. Radzyńska 2, 86 – 320 Łasin, pokój nr 20 (Sekretariat)

do dnia 21 czerwca 2018 roku do godz. 09:00.
12.2.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy bez otwierania.

12.3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 21 czerwca 2018 roku o godz. 09:05, w siedzibie
Zamawiającego, Sala Konferencyjna (część piwniczna).

12.4.

Otwarcie ofert jest jawne.

12.5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

12.6.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.7.

Niezwłocznie (tego samego dnia) po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
13.1.

W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915) za wykonanie
przedmiotu zamówienia.

13.2.

Podana cena oferty jest ceną ryczałtową, musi obejmować wszystkie koszty
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat
celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów. W cenie należy uwzględnić wszystkie
wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.

13.3.

Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.4.

W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług,
strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień
wystawienia faktury.

13.5.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI JEST
NIEMOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE
KRYTERIA OCENY OFERT W KOLEJNOŚCI OD NAJWAŻNIEJSZEGO
DO NAJMNIEJ WAŻNEGO
14.1.

14.2.

Zamawiający będzie oceniał złożone oferty według następujących kryteriów:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena brutto

60 %

2.

Termin wykonania

40 %

Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących
wzorów:

Ad. 1. 60 % (waga kryterium „CENA BRUTTO”) – oznacza, że można uzyskać max 60 pkt
w ramach kryterium,
Ad. 2. 40 % (waga kryterium „TERMIN WYKONANIA”) – oznacza, że można uzyskać
max 40 pkt w ramach kryterium.
Termin wykonania winien być określony w dniach i nie może być dłuższy niż 40 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Oferty z terminem wykonania dłuższym niż
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40 dni kalendarzowe zostaną odrzucone zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Punkty obliczane będą do dwóch miejsc po przecinku.
1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot
zamówienia
P1 = Cn / Cb x 100 pkt x 60%
gdzie:
P1 – ilość uzyskanych punktów w kryterium,
Cn – najniższa cena brutto za przedmiot zamówienia spośród złożonych ofert,
Cb– cena brutto za przedmiot zamówienia oferty badanej.
2. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „TERMIN WYKONANIA”
przedmiotu zamówienia
P2 = Tn / Tb x 100 pkt x 40%
gdzie:
P2 – ilość uzyskanych punktów w kryterium,
Tn – najkrótszy termin wykonania w dniach kalendarzowych spośród wszystkich złożonych
ofert,
Tb – termin wykonania w dniach kalendarzowych określony przez Wykonawcę w formularzu
badanej oferty.
Ostateczna ocena punktowa oferty za daną Część przedmiotu zamówienia
Pc = P1 + P2
gdzie:
Pc – łączna (całkowita) ocena punktowa oferty,
P1 – ocena punkowa oferty w kryterium „CENA BRUTTO” za przedmiot zamówienia,
P2 – ocena punktowa oferty w kryterium „TERMIN WYKONANIA” przedmiotu zamówienia.
14.3.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą ilość punktów w ostatecznej ocenie
punktowej za przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert zdobędzie tę samą sumę punktów w podanych kryteriach wyboru ofert
za przedmiot zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną.
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15. INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.),
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem
terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

15.2.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem lub telefonicznie.

15.3.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

15.4.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
16.1.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny ofertowej za daną Część przedmiotu zamówienia.

16.2.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:

16.3.

a)

pieniądzu;

b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c)

gwarancjach bankowych;

d)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)

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

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
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16.4.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

16.5.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

16.6.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 16.2. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.7.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %
wysokości zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), jest zwracana nie później
niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

17. 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
17.1.

Projekty umów na poszczególne Części przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Załącznik Nr 8 do SIWZ dla Części I – Zakup wraz z dostawą ciągnika, ładowacza
czołowego, przyczepy i rębaka do gałęzi,
b) Załącznik Nr 9 do SIWZ dla Części II – Zakup wraz z dostawą i montażem wagi
najazdowej,
c) Załącznik Nr 10 do SIWZ dla Części III – Zakup pojemników i kontenerów na odpady.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
18.1.

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

18.2.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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18.3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru oferty najkorzystniejszej,

18.4.

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.

18.5.

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.

18.6.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

18.7.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany
na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

19. OFERTY CZĘŚCIOWE
19.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne III Części
podzielonego przedmiotu zamówienia:
1) Część I – Zakup wraz z dostawą ciągnika, ładowacza czołowego, przyczepy i rębaka
do gałęzi,
2) Część II – Zakup wraz z dostawą i montażem wagi najazdowej.
3) Część III – Zakup pojemników i kontenerów na odpady.
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalną liczbę Części: 3.
20. UMOWA RAMOWA
20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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21. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3
21.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.
22. OFERTY WARIANTOWE
22.1. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
23. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJĄCEGO
23.1. Miasto i Gmina Łasin, umig@lasin.pl, www.bip.lasin.pl.
24. ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH
24.1. Rozliczenia, między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
24.2. Nie przewiduje się rozliczeń między Wykonawcą, a Zamawiającym w walutach obcych.
25. AUKCJA ELEKTRONICZNA
25.1.

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

26. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
26.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
26.2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
27. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZATRUDNIENIE OSÓB, UPRAWNIENIA
ZAMAWIAJĄCEGO
W
ZAKRESIE
KONTROLI
SPEŁNIANIA
PRZEZ
WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A, ORAZ
SANKCJI Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ, RODZAJU
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CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH
DOTYCZĄ WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH
CZYNNOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Nie dotyczy.
28. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
LICZBA I OKRES WYMAGANEGO ZATRUDNIENIA OSÓB, KTÓRYCH
DOTYCZĄ TE WYMAGANIA, UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE
KONTROLI SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 29 UST. 4, ORAZ SANKCJI Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH
WYMAGAŃ
28.1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
29. INFORMACJA
O
OBOWIĄZKU
OSOBISTEGO
WYKONANIA
PRZEZ
WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 36a
UST. 2
29.1. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2.
30. PODWYKONAWSTWO
30.1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

30.2.

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom.

30.3.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu: Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą
wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
stosowny projekt umowy o podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji dotyczącej
wykonania robót lub projekt jej zmiany. Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub jej zmianę. W przypadku niezgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej
projektu, sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie
umowy. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego
podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego
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oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez
Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem
podwykonawcy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o fakcie wyrażenia zgody w terminie 3 dni od dnia wyrażenia zgody.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia do akceptacji projektu umowy z dalszym
podwykonawcą, a także poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
z dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane.
30.4.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej
i powinna stanowić w szczególności, iż:
1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca każdorazowo w ciągu 7 dni od daty
wystawienia faktury przedłoży do Inwestora kopię faktury wystawionej na podstawie
zawartej umowy o podwykonawstwo,
2) Przedmiot zamówienia umowy o podwykonawstwo musi być tożsamy z zakresem prac
wynikającym z zamówienia podstawowego,
3) Termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidłowo wystawionej
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty,
4) Wartość umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie może być wyższa
niż to wynika z oferty Wykonawcy,
5) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie
przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Inwestora Wykonawcy
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,
6) Termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy od terminu realizacji
umowy zawartej z Inwestorem. Wykonawca dokona odbioru robót wykonanych przez
Podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia. Podwykonawca dostarczy Inwestorowi
kopię zgłoszenia do odbioru robót przedłożonych Wykonawcy.

30.5.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszą zawierać w/w wymagania.

31. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2a
31.1. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a.
32. OFERTY W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH – ART. 10a UST. 2
32.1. Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje możliwości składania ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
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33. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
33.1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

33.2.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane
w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

33.3.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
7) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.

33.4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 33.3 podpunkt 1 i 5 – 7, na stronie
internetowej.
34. POZOSTAŁE INFORMACJE
34.1.

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 t.j.).

34.2.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny
to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny
z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego
w opisie oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
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34.3.

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
−
−
−
−
▪
−
−
−

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Łasin, ul. Radzyńska 2,
86-320 Łasin, tel. 56 466 50 43, fax 56 466 50 46, mail: umig@lasin.pl;
inspektorem ochrony danych osobowych w Mieście i Gminie Łasin jest Pan Wojciech
Marchlewski, mail: w.marchlewski@lasin.pl, tel. 56 466 50 43 wew. 51*;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IBG.271.10.2018.PN
na „Budowę i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin –
Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi PSZOK” prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
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Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
osobowych.
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
***

34.4.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr

Nazwa załącznika

1

Formularz Oferty

1A

Specyfikacja techniczna sprzętu dla Części I

2

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp

3

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej

5

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw

6

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego własne zasoby

7

Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom

8

Projekt umowy IBG.271.10.2018.PN/I dla Części I

9

Projekt umowy IBG.271.10.2018.PN/II dla Części II

10

Projekt umowy IBG.271.10.2018.PN/III dla Części III

11

Opis techniczny wagi (Część II) oraz plan zagospodarowania terenu
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