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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(skrót SIWZ)

NA DOSTAWĘ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
"Zakup tokarki dla Zespołu Szkół w Bielicach"
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz. U z 2017 r. , poz. 1579 z późniejszymi zmianami),
zwanej dalej ustawą Pzp.

Znak sprawy : ZSB-261-2/2018

luty 2018
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SPIS TREŚCI:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Dział I Zamawiający
Dział II Tryb udzielenia zamówienia
Dział III Opis przedmiotu zamówienia
Dział IV Termin realizacji zamówienia i miejsce dostawy
Dział V Podwykonawstwo
Dział VI Warunki udziału w postępowaniu
Dział VII Podstawy wykluczenia
Dział VIII Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Dział IX Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Dział X Tryb składania zapytań przez Wykonawcę
Dział XI Zmiana treści SIWZ
Dział XII Wymagania dotyczące wadium
Dział XIII Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
Dział XIV Opis sposobu przygotowania ofert
Dział XV Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert
Dział XVI Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
Dział XVII Unieważnienie postępowania
Dział XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dział XIX Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
Dział XX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
DZIAŁ XXI Istotne dla stron postanowienia
Dział XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Dział XXIII Pozostałe informacje
DZIAŁ I Zamawiający
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach
88-330 Gębice, gmina Mogilno, powiat Mogileński
NIP 557-12-77-884
REGON 000094679
Tel/fax /52/ 31-55-960
adres e-mail: sekretariat@zs-bielice.pl
www.zs-bielice.pl
Dni i godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres:
Zespół Szkół w Bielicach, 88-330 Gębice.
3. Obowiązującym językiem jest język polski.
4. Oznaczenie postępowania.
1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZSB-261-2/2018
2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
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DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia
1. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Dział III Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej tokarki uniwersalnej z odczytem
cyfrowym dla zawodu technik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół w
Bielicach.
2. Specyfikacja techniczna stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
4. Każdy oferowany sprzęt musi spełniać wymagania określone w specyfikacji
technicznej.
5. Oferowany przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, nieregenerowany,
w kategorii I.
6. Oferowany przedmiot zamówienia winien być opakowany i zakonserwowany metodą,
zapewniającą zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych
podczas transportu oraz przechowywania w warunkach magazynowych.
7. Przedmiot zamówienia, będzie dostarczony transportem wykonawcy, na jego koszt i
ryzyko, odpowiednio przygotowanym i zabezpieczającym przed ujemnym wpływem
warunków atmosferycznych, przemieszczaniem się ładunku, uszkodzenie,
zawilgoceniem itp.
8. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do rozładunku dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez odbiorcę.
10.W razie stwierdzenia wad, dostarczenia wyposażenia warsztatowego złej jakości, bądź
z ukrytymi wadami, wykonawca zobowiązany jest na żądanie Odbiorcy wymienić je
na nowe, pełnowartościowe, pozbawione wad.
11. Dostarczony przedmiot zamówienia winien posiadać gwarancję minimum 12
miesięcy, licząc od daty przyjęcia ich przez odbiorcę.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
13. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Kody CPV
42621000-5 tokarki
42630000-1 obrabiarki do obróbki metali

DZIAŁ IV Termin realizacji zamówienia i miejsce dostawy
1. Zamówienie należy wykonać w terminie: 30 dni od podpisania umowy
2. Miejsce dostawy: Zespół Szkół w Bielicach, 88-330 Gębice ( warsztaty szkolne)
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DZIAŁ V Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
zamówienia.
2. Zamawiający żąda, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcy , podania przez Wykonawcę nazwę firmy podwykonawcy.
Dane dotyczące podwykonawstwa Wykonawca winien zawrzeć w Jednolitym Europejskim
Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o ile jest znany na dzień składania ofert.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie części zamówienia w trakcie
realizacji usługi, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi oświadczenie, w
formie jednolitego dokumentu.
5. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy.
6. Zasady bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Zamawiającego
określa art. 143c ustawy-prawo zamówień publicznych.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże , iż w okresie 3
ostatnich lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie dostarczył minimum dwie dostawy w przedmiocie
tokarki, o wartości 20.000,00 brutto każda.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie Sytuacji
ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na
zasadzie spełnienia/ nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę
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oświadczenia i dokumenty.
3. Nie spełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy Pzp.
7) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VII PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
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1.

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny ( Dz.U.2016.1137 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170,1171 oraz 2017r poz.
60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2) lit. a-c
powyżej
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie
dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
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2.

3.

4.
5.

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2016 r. poz.1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933),
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne,
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz.
229, 1089, 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy:
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 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2016poz. 1574, 1579, 1948, 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2171, 2260, 2261 oraz 2017r. poz. 791),
2) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o
którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 lub ust .5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli
zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna
przedstawione dowody za wystarczające.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią 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 czy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym
mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy
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6.

wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz
dokumenty.
Wraz z ofertą wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 5.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także
jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych
podmiotach w JEDZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.
Zamawiający żąda, aby wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie zamówienia
podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący tego podwykonawcy.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
złoży:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca złoży:
1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, 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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 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
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potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu (załącznik 4 do SIWZ)
8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126) żąda następujących
dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje
zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
(informacja z otwarcia ofert).
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8 powyżej:
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) ppkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2 lit.
a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
9.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w §7 ust. 1 Rozporządzenia MR, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o
których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia MR powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w §7
ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MR , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
10.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia MR, składa dokument, o którym
mowa § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MR w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i
21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – dokumenty powinny być
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wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
11.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
12.
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 dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–6 i 9 Rozporządzenia MR.
13.
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych
opisanych w § 5 pkt 1–6 i 9 Rozporządzenia MR, dotyczących podwykonawcy, któremu
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp.
14.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz
dotyczące podwykonawcy, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
15.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
16.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczenia,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, lub
innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub jeżeli
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
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mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
18.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
19.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
1) Stanowi oświadczenie własne wykonawcy zastępujące, na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia, dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy publiczne
lub osoby trzecie,
2) Oświadczenie to zostało ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie
wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z
6.1.2016, str. 16).
3) Formularz JEDZ składają:
a) wykonawcy
 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców;
b) podmioty trzecie
 JEDZ podmiotu trzeciego składa wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby
podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu;
 JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z
zasobów podmiotu trzeciego;
 JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia
 dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w
trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie
c) podwykonawcy
 dotyczy podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli zamawiający w
postępowaniu takiego wskazania podwykonawców wymaga;
 JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.
4) Formularz JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.
5) Zgodnie z dyrektywą JEDZ powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
a) oświadczenie wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki
(podstawy) wykluczenia;
b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w
postępowaniu;
c) określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za
wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w
stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
d) formalne oświadczenie wykonawcy, z którego wynika, że wykonawca będzie w
stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak
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podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu i
kryteriów selekcji;
e) informacje niezbędne w celu uzyskania przez zamawiającego dokumentów
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach
określonych w art. 59 ust. 5 dyrektywy - wykonawcy nie są zobowiązani do
przedstawiania dokumentów potwierdzających ani innych dowodów w formie
dokumentów, jeżeli i w zakresie, w jakim instytucja zamawiająca ma możliwość
uzyskania zaświadczeń lub odpowiednich informacji bezpośrednio za pomocą
bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, takiej jak
krajowy rejestr zamówień, wirtualna kartoteka przedsiębiorstw, elektroniczny
system przechowywania dokumentów lub system kwalifikacji wstępnej).

DZIAŁ IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje
przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie
zamówienia będą przekazywane pisemnie lub faksem.
Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty
elektronicznej (skan pisma) z zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być
złożone na piśmie.
2. Powyższe nie dotyczy oferty, umowy, oświadczeń i dokumentów wymienionych w Dziale
VIII SIWZ – również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dla których przewidziana jest
wyłącznie forma pisemna.
3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych za pomocą
faksu lub poczty elektronicznej.
4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
a) Mirosław Wiśniewski - tel.: 665 846 906, w godzinach: 8:00 – 15:00,
adres e-mali: sekretariat@zs-bielice.pl – w sprawach technicznych dotyczących
przedmiotu zamówienia.
b) Tomasz Krzyżan - tel./fax (52) 31-55-960 w godzinach: 7:00 – 15:00.
adres e-mail: sekretariat@zs-bielice.pl - w sprawach dotyczących zagadnień formalnych
oraz do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych
informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Dział X Tryb składania zapytań przez Wykonawcę
1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić
wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
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oraz udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona
SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści SIWZ.
DZIAŁ XI Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest
SIWZ.
2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych
informacji, o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z
formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której
udostępniono specyfikację.

DZIAŁ XII Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy:
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).
Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Zespół Szkół w Bielicach
, 88-330 Gębice nr konta: 91 1560 0013 2424 7566 0000 0004 z dopiskiem „zakup tokarki ”
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2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania
ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert.
3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty;
2) innej niż pieniądz –oryginały dokumentów wymienionych w pkt 1 należy zdeponować
w sekretariacie Zespołu Szkół w Bielicach, 88-330 Gębice, a do oferty należy dołączyć
poświadczoną za zgodność kserokopię.
4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być wystawione na:
Zespół Szkół w Bielicach, 88-330 Gębice.
5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46
ust. 1- 2 i 4 ustawy.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46
ust. 5 ustawy.
9. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.
DZIAŁ XIII Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona
na piśmie
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na
przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
DZIAŁ XIV Opis sposobu przygotowania ofert
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1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez tego Wykonawcę.
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
3. Oferta winna zawierać:
1) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (stanowiący załącznik nr 1 SIWZ),
2) specyfikacja techniczna (stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ ),
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie własne potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w postaci
jednolitego dokumentu (JEDZ) oraz (o ile jest to niezbędne) pełnomocnictwo.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także
JEDZ dotyczące tych podmiotów.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity
dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ
potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
8. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę pełnomocnictwem, dokument należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
9. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu MR dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu
pierwszym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10. Dowód wniesienia wadium.
11. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
12. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do
reprezentacji nie wynika z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
14. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 9 i 12.
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Pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
15. Wykonawcy składający wspólną ofertę muszą złożyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
16. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy.
17. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).
18. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez
Wykonawcę.
19. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę.
20. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane
jest by w treści oferty umieszczono informację o ilości stron.
21. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzec i wykazać przedkładając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert.
Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu z
oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą połączone i ponumerowane
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.
22. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany
do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Zmiany winny być opakowane tak jak oferta, a
opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA OFERTY.
23. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:
Oferta na: „Zakup tokarki do Zespołu Szkół w Bielicach”,
Nr projektu: RPKP.06.03.02-04-0011/16
Nie otwierać przed dniem 20.03.2018 r. godz. 10:00
DZIAŁ XV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert
1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół
w Bielicach, 88-330 Gębice (sekretariat szkoły)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia -20.03.2018 r. godz. 09:30
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego do wniesienie odwołania.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zespołu Szkół w Bielicach, 88-330 Gębice (sala nr 13
budynek szkoły) w dniu 20.03.2018 r. godz. 10:00
4. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 3. Otwarcie ofert jest
jawne.
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5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej:
1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w
ofertach.
DZIAŁ XVI Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
Nazwa kryterium Waga
Cena oferty
60%
Gwarancja
40
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
a) CENA „C” - waga 60 pkt
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez
Wykonawcę w Formularzu oferty
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” :
najniższa oferowana cena brutto
C – ilość punktów = ----------------------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów.
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Gwarancja (G):
12 m-cy
– 0 pkt
24 m-cy
– 20 pkt
36 m-cy i więcej – 40 pkt
Zaoferowanie krótszego terminu niż 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Całkowita liczba punktów zostanie obliczona według wzoru:
P= C+G
gdzie:
C - cena
G – liczba punktów w kryterium „Gwarancja”
DZIAŁ XVII Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1.
2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie
faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie równocześnie przesłane
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wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty i
udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.
DZIAŁ XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
2. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
DZIAŁ XIX Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy
1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego reprezentowanych przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie
pełnomocnictwa do podpisania umowy, o ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie
uwzględniało tej czynności prawnej.
DZIAŁ XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
DZIAŁ XXI. Istotne dla stron postanowienia umowy.
1.
2.

Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Warunki umowy zostały zawarte w Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne postanowienia
umowy.

DZIAŁ XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
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