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1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1 , 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP: 926-10-00-601
REGON: 970 770 2678
tel. 68/ 41-09-700, fax. 68/ 383-5122, e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl;
Strona internetowa Zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/;
Nr referencyjny Zamawiającego: IR.271.28.2019.RS

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie jest prowadzone zgodnie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art.39 ustawy Pzp o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).



Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura
wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.



Zadanie realizowane jest w ramach modułu 1a Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019, przy udziale dotacji ze środków Funduszu Pracy.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Klubie Dziecięcym „Maleństwa”
w Krośnie Odrzańskim


Sprzęt dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do budynku Klubu dziecięcego
„Maleństw” zlokalizowanego w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Srebrna Góra 2,



Dostarczony sprzęt będzie się nadawał do użytku zgodnie z przeznaczeniem,
bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy,



Sprzęt ma być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytku zgodnie z przeznaczeniem
bezpośrednio po dostarczeniu do Zamawiającego bez konieczności zakupu dodatkowych
elementów,



Wykonawca załączy do oferty opis techniczny towaru w języku polskim (ma to być
dokument producenta urządzenia) do wszystkich sprzętów i urządzeń, a także dostarczy
wszelkie niezbędne wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z zamierzonym
przeznaczeniem poszczególnych elementów, stanowiących przedmiot zamówienia,



Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania napraw sprzętu i wyposażenia w ciągu
3 dni roboczych od chwili reakcji serwisu, w miejscu dostawy sprzętu,



Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w siedzibie Klubu (ul. Srebrna Góra 2, 66 – 600
Krosno Odrzańskie), a czas reakcji serwisu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze –
jeżeli naprawa gwarancyjna nie będzie mogła zostać zrealizowana w siedzibie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania na własny koszt
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bezpośrednio u producenta lub w serwisie posiadającym autoryzację producenta.
Podjęcie akcji serwisowej polega na osobistym przybyciu do miejsca, w którym znajduje
się zgłaszany do naprawy sprzęt, Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do
wymiany w przeciągu jednego miesiąca wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad (tego
samego producenta i o parametrach zgodnych lub lepszych) po dwóch bezskutecznych
naprawach gwarancyjnych,


Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego i transportu przedmiotu zamówienia w okresie
gwarancji pokrywa Wykonawca.



Zamówienie zostało podzielone na trzy części.
a) Część 1 – wyposażenie sal dziecięcych, szatni i placu zabaw w tym m.in:











Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe;
Wyposażenie w szafy, regały i siedziska;
Wyposażenie w krzesła i ławki;
Wyposażenie w zestawy zabawowe wewnętrzne;
Wyposażenie w łóżeczka, materace i pościele;
Wyposażenie w pojemniki i dozowniki;
Instrumenty i zestawy zabawowe;
Zestawy edukacyjne i lalki;
Jeździki;
inne;

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia dla części 1 będącej przedmiotem
zamówienia, stanowi formularz cenowy - Załącznik Nr 8 „A” do niniejszego SIWZ.
b) Część 2 – wyposażenie w sprzęt elektroniczny, laptop, AGD i RTV:









Komputer przenośny (Laptop) z oprogramowaniem – szt.1;
Wieża CD
– szt.1;
Telewizor
– szt.1;
Wieża CD
– szt.1;
Drukarka
– szt.1;
Kuchenka mikrofalowa
– szt.1;
Czajnik elektryczny
– szt.1;
Pralko suszarka
– szt.1;

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia dla części 2 będącej przedmiotem
zamówienia, stanowi formularz cenowy - Załącznik Nr 8 „B” do niniejszego SIWZ.
c) Część 3 – wyposażenie kuchni:












Stół ze stali nierdzewnej
- 1 szt.
Stół nierdzewny z szafkami - 2 szt.
Zmywarka z wyparzaniem - 1 szt.
Podstawa do zmywarki
- 1 szt.
Chłodziarko zamrażarka
- 1 szt.
Filiżanki do herbaty
- 4 kpl.
Spodki do filiżanek
- 4 kpl.
Talerze deserowe
- 4 kpl.
Miseczki
- 4 kpl.
Talerze płytkie
- 4 kpl.
Pojemniki ze stali nierdzewnej – 6 szt.

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia dla części 3 będącej przedmiotem
zamówienia, stanowi formularz cenowy - Załącznik Nr 8 „C” do niniejszego SIWZ.
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3.1.

Na realizacje każdej z części postępowania zostanie zawarta oddzielna umowa z Wykonawcą.

3.2.

W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej wyposażenia zostały wskazane nazwy, znaki
towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą
Zamawiającego materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

3.3.

Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego przed podjęciem decyzji
o akceptacji „równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności".

3.4.

W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych
w dokumentacji przetargowej na dostawę wyposażenia oraz w sprzęt elektroniczny, laptop, RTV
i AGD, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww.
ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: karty
katalogowe wyrobu, certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego
oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie przez
Zamawiającego przed podjęciem decyzji o akceptacji „równoważników" lub odrzuceniu oferty z
powodu ich „nierównoważności".

3.5.

Warunki równoważności dla sprzętu komputerowego zostały zamieszczone w Załączniku Nr 10
do SIWZ. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie winny być wolne od wad oraz od obciążeń
prawami osób trzecich i pochodzące z legalnych źródeł.

3.6.

Dostarczone urządzenia (laptop) muszą posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące
użytkowania, warunki gwarancji, licencji, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania
protokołu odbioru.

3.7.

Licencje na oprogramowanie należy wystawić na: Klub Dziecięcy „Maleństwa”, ul. Srebrna Góra
2, 66-600 Krosno Odrzańskie.

3.8.

Zainstalowany system Microsoft Windows 10 PL 64-bit PL (dostarczony wraz z licencją) lub
w pełni równoważny.

3.9.

Zainstalowany Pakiet biurowy Microsoft Office co najmniej 2016 Home Professional PL
(dostarczony wraz z licencją) lub w pełni równoważny.

3.10. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą Wykonawcy.
3.11. Koszt montażu elementów na terenie Klubu Dziecięcego stanowiących przedmiot zamówienia
stanowi koszt Oferenta.

4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot
zamówienia:

39161000-8 – Meble przedszkolne;
39150000-8 – Różne meble i wyposażenie;
37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw;
37520000-9 – Zabawki;
31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne
i elektrotechniczne;
30213100-6 – komputery przenośne;
39710000-2 – Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego;
39221000-7 – Zastawa stołowa
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5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
do 15 sierpnia 2019 r.
6. INFORMACJA O SKŁADANIU OFERT CZĘŚCIOWYCH, ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH I DODATKOWYCH WYMAGANIACH.
1. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych;
2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych;
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do zamówienia
podstawowego na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia licytacji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp
(pkt 7.4. i 7.5. SIWZ);
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
7.2. Warunki udziału w postępowaniu.
7.2.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b)
c)
d)

7.3.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej.
Posiadania stosownych atestów lub certyfikatów.

7.2.2.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna,
konsorcjum).

7.2.3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.2.4.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.2.5.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Określenie warunków udziału w postępowaniu.

7.3.1.

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2.1.
lit. a) SIWZ.

7.3.2.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 7.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże,
że:
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7.3.3.

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt 7.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:


7.3.4.

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 50
tys. zł;

Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert realizacją minimum jednego zamówienia, polegającego
na dostawie wyposażenia o wartości co najmniej 20 tys. zł z załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty.

Wykonawca potwierdzi, ze oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, o których mowa w pkt. 7.2.1. lit. d) SIWZ, jeżeli dostarczy:


karty katalogowe oferowanych urządzeń wraz z ważnymi Certyfikatami
wydanymi przez Jednostki Certyfikujące Wyroby w akredytowanym programie np.:
przez Polskie Centrum Akredytacji.

7.3.5.

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.

7.3.6.

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 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ.

7.3.7.

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 Pzp.

7.3.8.

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.

7.3.9.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują wymagane dostawy, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

7.3.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 7.3.4. SIWZ, 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:
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.3.2. oraz 7.3.3. SIWZ.
7.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.6.1. lit. „a” SIWZ.
7.3.12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.6.1. lit.
„a” SIWZ, 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 Pzp.
7.4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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. poz. 553, 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),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - 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 7.4. ppkt 2 SIWZ;

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 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; wykonawcę, który bezprawnie
wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

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
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w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8)

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;

9)

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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), 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.
7.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,3,4 i 8 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza również wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830
i 1844 oraz z 2016 r. 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 2003 r. -Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione
do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp
z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
 chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
8) 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 Pzp,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
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na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
7.6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.6.1.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej określonego w pkt 7.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:


Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 tys.
zł.

7.6.2.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

7.6.3.

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej określonego w pkt 7.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:


wykazu dostaw, wykonanych lub wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostaw te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

7.7. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN
wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
7.8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Zaświadczenia właściwego Naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
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w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
Pzp;
d) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych – Załącznik
nr 10 do SIWZ,
7.9. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawcy, przystępujący do postępowania,
w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów
wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazują Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
7.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.8. SIWZ:
1) lit. „a,b,c,” - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.10. ppkt 1 lit. „a” SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w pkt 7.10 ppkt 1 lit. „b” SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem tego terminu.
7.12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 7.10 SIWZ, 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. Przepis pkt 7.11. SIWZ stosuje się.
7.13. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7.14. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 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.
7.15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 Pzp.
7.16. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 7.8. lit. „a,b,c,d” SIWZ.
7.17. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.8. lit.
„a,b,c,d” SIWZ, 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 Pzp.

8. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU
OFERTY.
8.1. Do oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, wykonawca dołącza aktualne
na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzory oświadczeń stanowią Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
Wraz z ofertą, Wykonawca załączy karty katalogowe oferowanych urządzeń i wyposażenia.
8.2. 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, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach,
o których mowa w pkt 8.1. SIWZ.
8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
8.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, 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.
8.5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
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powierzyć podwykonawcom.
8.6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 7.6.1., spełnianie wymagań dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej określonych przez zamawiającego w pkt 7.6.3. oraz braku
podstaw wykluczenia opisanych w pkt 7.8 lit „a,b,c,d”.
8.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca
na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
8.9. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 8.8. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
8.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
8.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych
niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
8.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli
wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowanych
dostaw wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
8.14. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 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.
8.15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.16. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
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8.17. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzedni o oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
9.1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert - kierując swoje
zapytania na piśmie, przesyłając je drogą listowną na adres zamawiającego, faksem lub pocztą
elektroniczną pod niżej wymienione adresy i telefony: Fax: 0-68/ 383-51-22; Tel: 0-68/ 41-09-776;
e-mail: przetargi@krosnoodrzanskie.pl; r.slupski@krosnoodrzanskie.pl;
9.2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
9.3. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona niniejsza specyfikacja. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania
9.4. Adres strony internetowej na której zostanie zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/zamowienia_publiczne/284/status/rodzaj/wzp/zwr/

10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W sprawach wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panem
Ryszardem Słupskim, Budynek „B” Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku
do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w piątek od 7.30-14.30. Tel: 68/ 41 09 776; fax: 68/ 383 51 22;
e-mail: przetargi@krosnoodrzanskie.pl; r.slupski@krosnoodrzanskie.pl.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują
pisemnie.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną przy
przekazywaniu następujących dokumentów:

pytania dotyczące treści SIWZ,

wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy oraz odpowiedź wykonawcy,

wniosek o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź wykonawcy,

wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

informacja o poprawieniu omyłek w ofercie,

informacja o braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłek polegających
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
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wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz
odpowiedź wykonawcy,
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
zawiadomienie o terminie podpisania umowy,
zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
zawiadomienie wykonawców o wniesieniu odwołania,
informacja wykonawcy o przystąpieniu do podstępowania odwoławczego.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub emaila podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
wykonawcy z treścią pisma.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
12.1.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
tj. od dnia 11 lipca 2019 r.

12.2.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres: 30 dni.

12.3.

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

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1.

Wykaz dokumentów składający się na ofertę:
a)
a)
b)
c)

Wypełniony Formularz Oferty,
Oświadczenia wykonawcy,
Opis techniczny oferowanego towaru;
Pełnomocnictwo (jeżeli wystąpi).

13.2.

Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza oferty wraz z załącznikami.
do Formularza Oferty (Załącznik Nr 1 A,B lub C). Wykonawca winien dołączyć komplet
oświadczeń i dokumentów (Załącznik Nr 2 i 3) potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu wymaganych postanowieniami SIWZ oraz karty katalogowe oferowanych
urządzeń i wyposażenia.

13.3.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była
napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem
bądź niezmywalnym atramentem.

13.4.

Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.

13.5.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
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(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby.
13.6.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

13.7.

Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być
podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne
do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy.

13.8.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału załączone do oferty powinny być
składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

13.9.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub ten podmiot.

13.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.
13.11. Zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26 ust 2b ustawy Pzp oraz pełnomocnictwa
powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13.12. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie
ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
13.13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
13.14. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.
13.15. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym
i zaadresowanym według poniższego wzoru:

............................................
Nazwa i adres wykonawcy

OFERTA
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
W przetargu na:

Zakup, dostawę i montaż wyposażenia i sprzętów w Klubie Dziecięcym
„Maleństwa” w Krośnie Odrzańskim
NIE OTWIERAĆ PRZED: …………………………….…………….
wpisać termin otwarcia ofert

13.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
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przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty musi być dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.
13.17. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty
po upływie terminu składania ofert.
13.18. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.
4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153
poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być
udostępniane innym osobom z wyjątkiem Komisji Przetargowej muszą być opatrzone klauzulą:
“Nie udostępniać innym Wykonawcom” Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa –
w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1

Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w pkt. 13.15 niniejszej
Specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa
1, – hol budynku „A” – Biuro Obsługi Interesanta do dnia 11 lipca 2019 r. do godz.
11:00.

14.2

Celem dokonania zmian lub poprawek - wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę
i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ
terminu składania ofert.

14.3

Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez rozpatrzenia.

14.4

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się
w siedzibie Zamawiającego, w budynku „B” Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
ul. Parkowa 1, w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 11:30 - pokój Nr 11.

14.5

Otwarcie ofert jest jawne.

15. OPIS KRYTERIÓW
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dokonywany będzie w oparciu
o kryteria jakie stanowić będzie:
Cena oferty – 60 % (w PLN)
Gwarancja – 40% (w miesiącach)

a)
b)

Liczba punktów za kryterium ,,Cena oferty’’ będzie liczona wg. następującego wzoru :
Cx = (C min / Cbad ) x 60 %
gdzie:
-

Cx – ilość punktów przyznanej danej ofercie za cenę brutto (z VAT);
Cmin – minimalna cena brutto ( z VAT ) zaoferowana w przetargu;
Cbad - cena brutto (z VAT) podana przez oferenta dla którego wynik jest obliczany.

Liczba punktów za kryterium ,,Gwarancja’’ będzie liczona wg. poniższej tabeli:
Gx - czas gwarancji (w miesiącach)
poniżej 24
od 24 do 36
od 37 do 47
48 i powyżej



Ilość punktów
0
10
30
40

W tym kryterium „gwarancja” można uzyskać maksymalnie: 40 punktów.
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Najkrótszy punktowany okres udzielenia gwarancji wynosi: 24 m-ce.



W przypadku braku oświadczenia (niewypełnione pole „gwarancja„ w formularzu
ofertowym) lub w przypadku udzielenia gwarancji poniżej 24 m-cy, Zamawiający przyzna
Wykonawcy „0” (zero) pkt.



Dłuższy okres gwarancji niż 48 m-ce zostanie potraktowany przy obliczeniach jako
najdłuższy wymagany okres tj. 48 m-ce.

Łączna ocena ofert:
W x = Cx + G x
Gdzie:
-

Wx – wskaźnik oceny oferty
Cx – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”;
Gx - ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „gwarancja”.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona oraz została
uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów w łącznej ocenie ofert.

16. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
16.1.

Cena podana w ofercie winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego
i pełnego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ, jak również
w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w szczególności: koszt
wyposażenia wraz z jego dostarczeniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, koszt
rozładunku i wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, koszt montażu (jeżeli
wystąpi konieczność), koszt zapewnienia bezpłatnego serwisu w okresie gwarancyjnym,
zgodnie z wymaganiami SIWZ. Cena powinna również uwzględniać podatki, opłaty i inne
należności płatne przez Wykonawcę (w tym koszt ewentualnego cła) oraz wszelkie elementy
ryzyka związane z realizacją zamówienia.

16.2.

Cena powinna być podana do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami
matematycznego zaokrąglania;

16.3.

Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie
trwania umowy;

16.4.

Do podanych cen Wykonawca doliczy podatek VAT; ocenie będzie podlegała cena oferty
wraz z podatkiem VAT;

16.5.

Cena oferty brutto powinna być podana liczbowo i słownie;

16.6.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 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;

16.7.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się
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o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
16.8.

Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

16.9.

Walutą obowiązującą dla oferty jest złoty. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone
w złotych. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku oraz czas udzielonej gwarancji i czas zakończenia realizacji
zadania.

16.10. Kwota odpowiadająca całości kwoty podatku VAT wynikającej z otrzymanej faktury będzie
dokonywana na rachunek VAT (split payment).
16.11. W przypadku zamiaru złożenia przez Wykonawcę faktury przez Platformę Elektronicznego
Fakturowania (PEF), Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego na 14 dni przed
złożeniem faktury.

17. WYJAŚNIENIA W TOKU BADANIA OFERT
17.1.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

17.2.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

17.3.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

19. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. PODWYKONAWSTWO
20.1.

Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
prac związanych z dostarczeniem, rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.

20.2.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie
z treścią formularza oferty - Załącznika Nr 1). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże
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w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
20.3.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są
już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia.

20.4.

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części
zamówiena.

20.5.

Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego,
a do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
zamawiającego i wykonawcy.

21. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY
21.1.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) 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;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

21.2.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie
internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/ zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których mowa w pkt. 21.1.

21.3.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

21.4.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
c) wypełniony Formularz Cenowy (Załącznik Nr 8 „A,B lub C”) dla tej części
zamówienia, dla której jest podpisywana umowa;

21.5.

Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy.

22. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY
22.1.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
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22.2.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Wzór
umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej
specyfikacji.

22.3.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej
z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:

22.3.1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy:
a) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy
w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny
do usunięcia skutków tego działania,
b) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw nie przewidzianych
w dokumentacji przetargowej, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych
dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony.
c) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła
na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i
nie wynika ona z winy Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności
uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z oferty,
d) wydłużenia terminu realizacji zmówienia w przypadku, o którym mowa w pkt. g) poniżej,
z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni,
e) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez
Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia
powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z
realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,
f)

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy,

g) zakończenia serii produkcyjnej danej części meblowej oraz rozpoczęcie produkcji części
mebli lub wyposażenia o parametrach technicznych takich samych lub lepszych od
opisanych przez Zamawiającego,
h) wydłużenia terminu gwarancji części mebli lub wyposażenia w sytuacji przedłużenia jej
przez producenta lub Wykonawcę,
i)

zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę
niższą - na pisemny wniosek jednej ze Stron,

22.3.2. Zmiana wynagrodzenia brutto:
a) w przypadku realizacji dodatkowych dostaw nie wymienionych w dokumentacji
przetargowej;
b) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.
22.4.

W zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca, podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została
zawarta niniejsza umowa.

22.5.

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
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22.6.

powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

22.7.

zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

22.8.

gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy,
w szczególności terminu realizacji zamówienia.

22.9.

Niezależnie od postanowień powyższych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi
co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust.1 ustaw Prawo zamówień
publicznych,

22.10. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp.

23. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3
w art. 179 - art. 198 g ustawy Pzp.
1. 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.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
określenia warunków udziału w postępowaniu;
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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6. Wykonawca 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 ustawy Pzp.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

24. 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 będzie Gmina Krosno Odrzańskie
reprezentowana przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno
Odrzańskie;
 Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Gminy Krosno Odrzańskie, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w
Urzędzie
Miasta
w
Krośnie
Odrzańskim
w
za
pomocą
adresu:
a.szurgot@krosnoodrzanskie.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup, dostawa
i montaż wyposażenia i sprzętów w Klubie Dziecięcym „Maleństwa” w Krośnie
Odrzańskim”,
numer
IR.271.28.2019.RS
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 2018 r. poz. 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:
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 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.

25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Formularz oferty (A,B,C);
Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu;
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia;
Projekt umowy;
Oświadczenie o grupie kapitałowej;
Wykaz dostaw;
Zobowiązanie innego podmiotu;
Zestawienie wyposażenia (formularz cenowy - A,B,C)
Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
Warunki równoważności sprzętu komputerowego;
CPU Benchmark 08.03.2019
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