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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1.
ZAMAWIAJACY
Nazwa Zamawiajqcego:
Adres
Strona internetowa:
Godziny urz~dowania:
poniedziatek: 7:30 - 15:00
wtorek: 7:30 - 16:30
sroda: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piqtek: 7:30 - 15:00

Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzynska 16 66-435 Krzeszyce
https:llbip.wrota .1ubuskie.pl/ugkrzeszyce

telefon: (095) 757 31 61 - 164
fax: (095) 757 30 86
e-mail: sekretariat@krzeszyce.pl

zwany w dalszej cz~sci "Zamawiajqcym" zaprasza do sktadania ofert w post~powaniu pod nazwCj:
"Dostawa elementow wyposai:enia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce"
2.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1.

2.

3.

Post~powanie prowadzone jest zgodnie z ustawCj z dnia 29.01 .2004r. Prawo zam6wien
publicznych (tekstjedn.: Oz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm .), zwanCj w dalszej cz~sci
niniejszej specyfikacji "ustawCj PZp".
Post~powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 0 wartosci szacunkowej
zam6wienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp (ponizej 5 225 000 euro)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest dostawa el'ementow wyposazenia dla Gminy Krzeszyce z
przeznaczeniem na obstug~ Punktu Selektywnej Zbiorki Odpad6w Komunalnych (PSZOK).
Przedmiot Zam6wienia nalezy dostarczy6 wedtug ponizszej specyfikacji :
Rodzaj dostaw
LP
jm
ilose
Dostawa i transport kruszywa budowlanego (zwiru) 0 ziarnistosci 5-10 mm lIose ok
1
m3
300
50 m3 na potrzeby przygotowania podloza
Dostawa paneli ogrodzeniowych z murkiem na dole 0 wymiarach 2500 X 2000 mm
2
m2
300
~Ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.
Brama wjazdowa przesuwna z furtkq
- 4 MB Z KATOWNIKA Z FURTKA 1 MB, Z SlUPAMI,
- Brama zagEilszczona od dolu
1
- slupy,zawiasy regulowane
3
szt
- Brama pomalowana farbq podkladowq w kolorze czarnym, mozliwose
pomalowania proszkowo
Brama kompletna do montazu.
Zbiornik szczelny otwarty na wody deszczowe min. 500 I, np. poliuretanowy
szt.
4
1
odporny na warunki zewnEiltrzne .
5
Boksy magazynowe
mb
2
2

•
•
•
•
•

6

7

8

9
10
11

wiata smietnikowa x 2 wraz z zadaszeniem z blachy ocynkowanej
szerokose 3 m
dlugose 2 m
spad dachu do tylu
drzwi dwuskrzydlowe szer 2,00m
Urzqdzenia prefabrykowane dostarczone w calosci lub w elementach
przystosowane do szybkiego montazu r~cznego, nie zwiqzane stale z gruntem. Nie
wymagajqce pozwolenia ani zgloszenia.
Zadaszenie boks6w (zadaszenia z konstrukcji stalowej)
Zgodne z wymiarami zaoferowanych boks6w magazynowych.
Urzqdzenia prefabrykowane dostarczone w calosci lub welementach
przystosowane do szybkiego montazu r~cznego, nie zwiqzane stale z gruntem. Nie
wymagajqce pozwolenia ani zgloszenia .
Hala magazynowa na odpady niebezpiecznych, ZSEE i przedmioty do ponownego
uzycia, blaszana z bramq dwuskrzydlowq wykonana z blachy ocynkowanej, (garaz
blaszany)  z mozliwosciq montazu i demontazu.
• Parametry ok 34,8 m2 do35 m2
• spadek dachu w kierunku tylu
• zamek na srodku z dwoma kluczami
• dwa uchwyty na kl6dki (g6ra i d61)
• rygle od srodka
• calose wykonana z blachy ocynkowanej, dodatkowo pokrytej farbq podkladowq
Urzqdzenia prefabrykowane dostarczone w calosci lub welementach
przystosowane do szybkiego montazu r~cznego, nie zwiqzane stale z gruntem. Nie
wymagajqce pozwolenia ani zgloszenia.
Waga samochodowa przejazdowa 0 nosnosci 30 ton, montazem i
oprog ramowaniem
• Niskoprofilowa, stalowa waga samochodowa - niezwiqzana trwale z
gruntem (brak koniecznosci uzysk.iwania pozwolenia na b l:J dow~), mobilna,
posiadajqca mechanizm jezdzqcy nie wymagajqcy pozwolenia, ani
zgloszenia sprz~t w pelni przenosny stanowiqcy urzqdzenie pomiarowe
nie podlegajqce przepisom prawa budowlanego.
• Stalowa, zwarta, modulowa, przenosna konstrukcja
• niezwiqzana trwale z gruntem (brak koniecznosci uzyskiwania pozwolenia
na budow~)
mobilna
•
• brak koniecznosci odwodnienia
• latwose czyszczenia
• doskonale zabezpieczenia antykorozyjne
• calkowita wysokose wagi ok 280 mm
• d/ugose najazd6w ok 2,8 m
• nosnose 30 ton
Dostawa wraz z uslugq montazu opraw oswietleniowych na posiadanych slupach
oswietleniowych wraz z okablowaniem wg wskaz6wek Zamawiajqcego.
System monitoringu  uzupelnienie systemu monitoringu 0 1 kamer~ (wraz z
montazem i okablowaniem).
Kontener 1100 I
(w ramach zamawianych 5 konteren6w nalezy dostarczye 3 kontenery plastikowe w
kolorach: z61ty, niebieski i zielony oraz 2 kontenery metalowe)
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Kontenery samowyladowczy
Pojemnosc:
900 L-1000 I
Nosnosc:
1000 kg
Wymiar kieszeni na widly (SxW): 230x100 mm
Rozmiar mi~dzy widlami: 630 mm
Kontener typu KP7 zakryty
Kontener przystosowany do samochod6w hakowych i bramowych . konstrukcje
wykonane Sq z blachy stalowej 0 odpowiedniej grubosci. Poszycie kontenera
pokryte farbami podkladowymi oraz nawierzchniowymi w dowolnym kolorze z
palety RAL, co stanowi odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.
Kontener KP7 otwarty
wersja uniwersalna: urzqdzenia hakowe (1200mm) i bramowe DIN30720.
Konstrukcje wykonane Sq z blachy stalowej 0 odpowiedniej grubosci. Poszycie
kontener6w pokryte farbami podkladowymi oraz nawierzchniowymi w dowolnym
kolorze z palety RAL, co stanowi odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.
kontener magazynowy
metalowa konstrukcja
- podloga z rusztem oraz wannq zabezpieczajqcq do wychwytywania wyciek6w i
zabrudzen
- drzwi dwuskrzydlowe zamykane
- mozliwosc zainstalowania instalacji elektrycznej
spawana, stalowa konstrukcja z wodoszczelnq, wannq wychwytowq z
ocynkowanym rusztem, kt6ry stanowi podlog~ magazynu 0 dopuszczalnym
obciqzeniu ~ 100 kg/m2. Otwory wentylacyjne na przeciwleglych scianach
umozliwiajqce dzialanie wentylacji grawitacyjnej i ograniczajqce gromadzenie si~
niebezpiecznych opar6w. Drzwi dwuskrzydlowe 2230 x 2000 mm umieszczone Sq
standardowo na przedniej scianie i zamykane na zamek patentowy. Konstrukcja
pokryta jest lakierem proszkowym RAL
Konstrukcja magazynu. jest samonosna, mozna go ustawic w dowolnym miejscu na
1
r6wnej wzmocnionej powierzchni bez koniecznosci budowania fundament6w. Pusty I
magazyn mozna przemieszczac przy uzyciu w6zka widlowego, jest wyposazony w i
metalowe nogi lub przy pomocy dzwigu, poniewaz w naroznikach konstrukcji
zamontowane Sq oka transportowe.
R~czny w6zek magazynowy
W6zek Taczkowy i Platformowy ladownosc 250kg
Platformowa waga magazynowa
Waga platformowa okreslenie masy przedmiot6w w przedziale od 2do 600 kg
(precyzjaO,1 kg):
- szalka ze stali w~glowej (50 x 60 cm) wyswietlacz LED, klawiatur~ odporna na
dzialanie wody i tluszczu oraz 4 k61ka ulatwiajqce jej przemieszczanie.
Pojemnik na swietl6wki - Por~czny , teleskopowy pojemnik do przechowywania
zuzytych swietl6wek (dlugosci 180 cm, srednica 30 cm) .
Pojemnik na baterie
pojemnosc 150 litr6w, okolo 90 cm, szczelna, zdejmowana pokrywa z otworem
uniemozliwiajC\cym wyjEilcie odpad6w. - wykonany z polietylenu.
Pojemnik na akumulatory (1501) przeznaczony do przechowywania kwas6w.
• Tworzywo PE 0 wysokiej g~stosci (PE-HD)
• Nosnosc jako pojedynczy zbiornik; do 600 kg,
• Dopuszczony do transportu zuzytych akumulator6w wg ADR 4.1.4.1
P801a
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Wyposaiony w trzy plozy
Oznakowanie z informacjami dotyczqcymi zagroieri
Do zastosowania wewnqtrz i na zewnqtrz budynk6w.

Beczki na odpady ptynne
• Pojemnik na odpady latwopalne
• Pojemnosc: 80- 1001
• Zatwierdzony przez FM I UL
• Samogasnqca pokrywa
• Zapobiega zapr6szeniu ognia
Kosze siatkowe
• Wymiary zewn~trzne 1200x800x1000h mm (+/-10%)
• Wymiar uiytkowy 1120x750x840h rnm (+/-10%)
• Wymiar pojemnika zloionego 1200x800x320h mm (+/-10%)
• stal ocynkowana galwanicznie
• kosz z moiliwosciq skladania
• kola
• udzwig ok 800 kg
Regalocynkowany
Regal ze stali nierdzewnej, min wymiary 1550x1200x500 mm (+/-10%), 4 p61ki.
Wyposazenie warsztatu
St6/ do prac r~cznych, wkr~tarka, wiertarka, szlifierka kqtowa, zestaw kluczy,
p6/automat, imad/o, kompresor, breszki, zestaw kluczy plaskich .
.
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Ww. parametry technlczne I wyposazenle maJq charakter wymog6w mlnlmalnych .
Minimalnie wymagany okres gwarancji - 12 miesi~cy (Wykonawca moze wydluzyc w spos6b dla
niego wiqzqcy okres gwarancji do 24 miesi~cy na elementy tj. panele ogrodzeniowe, brama z furkq ,
oprawy oswietleniowe , regal ocynkowany, waga przejazdowa, boksy, zadaszenia boks6w ,
kontenery - kryterium oceny ofert 0 wadze 40%) . Jesli producent danego elementu oferuje
standardowo gwarancj~ dluzszq, w6wczas nalezy udzielic gwarancji producenta .
Jezeli w opisie przedmiotu zam6wienia wyst~pujq nazwy wlasne lub znaki towarowe, nalezy je
traktowac wy/qcznie jako przyklad, kt6ry dokladnie odpowiada opisowi przedmiotu zam6wienia .
Zamawiajqcy jednoczesnie zwraca uwag~, ze uzycie w dokumentacji nazw wlasnych lub znak6w
towarowych do opisu szczeg61owego zakresu przedmiotu zam6wienia:
•

ma tylko i wylqcznie ulatwic Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kqtem
funkcjonalnosci oczekiwanych rozwiqzan;

•

nie rna celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiqzan.

Wszelkie nazwy wlasne uzyte w dokumentacji technicznej oraz dokumentach przetargowych okreslajq
wyrnagany standard jakosci towar6w i uslug. Dopuszcza si~ rnozliwosc przedstawienia w ofercie
rozwiqzan r6wnowaznych 0 walorach nie gorszych niz opisane w SIWZ. Za r6wnowazne uznaje si~
rozwiqzania, jak r6wniez elernenty, materialy, urzqdzenia 0 wlasciwosciach funkcjonalnych i
jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, kt6re zostaly okreslone w opisie przedrniotu
zam6wienia (nie gorszych), lecz oznaczonych innym znakiem towarowyrn, patentem lub pochodzeniern .
przy czym istotne jest to, ze produkt r6wnowazny to produkt, kt6ry nie jest identyczny, tozsamy z
produktem referencyjnyrn, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajqcego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.

5

Okreslenie przedmiotu zam6wienia wg Wsp61nego stownika zam6wien publicznych CPV:
39290000-1 Wyposatenie r6i:ne
Dodatkowe kody CPV: 38311000-8, 42923000-2, 34928480-6, 42415000-8, 32323500-8, 42923110
6,45223800-4, 44211100-3
4.

OPIS CZ~SCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKtADANIE OFERT
CZ~SCIOWYCH
Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert

5.

cz~sciowych .

INFORMACJA 0 ZAMOWIENIACH POLEGAJACYCH NA POWTORZENIU PODOBNYCH
DOSTAW
Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia zam6wien , 0 kt6rych mowa wart . 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy
Prawo zam6wien publicznych.

6.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE, JEZELI
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ICH SKtADANIE
Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych .

7.

INFORMACJA DOTYCZACA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE
ROZLlCZENIA MI~DZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
Rozliczenia

8.

mi~dzy

zamawiajqcym i wykonawcq

b~dq

prowadzone w PLN .

USTALENIA DOTYCZACE POWIERZENIE WYKONAN'I A CZ~SCI ZAMOWIENIA
PODWYKONACOM
1. Zamawiajqcy nie zastrzega obowiqzku osobistego wykonania przez Wykonawc~ kluczowych
cz~sci zam6wienia.
2. Wykonawca zobowiqzany jest do wskazania w ofercie tej cz~sci zam6wienia, kt6rej
realizacj~
powierzy podwykonawcy. W przypadku braku powyzszych informacji,
zamawiajqcy uzna, it wykonawca b~dzie realizowat zam6wienie osobiscie (sitami wtasnymi)
bez udziatu podwykonawcy.
3. Pozostate wymagania dotyczqce podwykonawstwa zawiera zaletcznik nr 6 - Istotne
warunki umowy (wz6r) .

9.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamawiajqcy wymaga, by Wykonawca realizowat zadanie do dnia 31 grudnia 2020 r. ,
z zachowaniem termin6w czetstkowych.

10.

WARUNKI
UDZIAtU
WYKONAWCY

W

POST~POWANIU

ORAZ

PODSTAWY

WYKLUCZENIA

6

1. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac si~ wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu
post~powania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz kt6rzy spetniajq warunki
zawarte wart . 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz spefniajq minimalne warunki udziafu w post~powaniu
umozliwiajqce realizacj~ zam6wienia na odpowiednim poziomie , dotyczqce:
1) kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dziafalnosci zawodowej, 0 ile
wynika to z odr~bnych przepis6w;
Zamawiajqcy nie okresla warunk6w udzialu w postf?powaniu w przedmiotowym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajqcy nie okresla warunk6w udzialu w postf?powaniu w przedmiotowym zakresie .
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Doswiadczenie wykonawcy lub os6b skierowanych przez wykonawc~ do realizacji
zam6wienia
Warunek ten zostanie spefniony, jezeli Wykonawca wykaze , ze w ciqgu ostatnich 5 lat przed
upfywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest kr6tszy - w tym
okresie wykonaf minimum 1 dostaw~ wyposai:enia (obejmujqcego mi~dzy innymi
dostaw~ ogrodzenia, lub dostaw~ bramy, lub dostaw~ boks6w magazynowych, lub
dostaw~ kontener6w, lub dostaw~ wagi samochodowej przejazdowej) 0 minimalnej
wartosd nie mniejszej nii: 50.000 PLN (pi~cdziesiqt tysi~cy ztotych 00/100) , poparte
dokumentami (dowodami) potwierdzajqcymi , ze dostawy zostafy wykonane w spos6b nalezyty.
Zamawiajqcy nie wymaga aby dostawy potwierdzajqce spetnienie warunku udziafu w
post~powaniu byfy zrealizowane w ramach jednej umowy.
2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunk6w udziafu w post~powaniu
polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego fqczqcych go z nimi
stosunk6w prawnych. Wykonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiot6w musi udowodnic Zamawiajqcemu , ze realizujqc zam6wienie b~dzie dysponowaf
niezb~dnymi zasobami tych podmiot6w , w szczeg61;nosci przedstawiajqc zobow ~qzanie tych
podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezb~dnych zasob6w na potrzeby realizacji
zamowlenia.
W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztafcenia , kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogq polegac na zdolnosciach innych
podmiot6w, jesli podmioty te zrealizujq dostawy do realizacj i kt6rych te zdolnosci Sq
wymagane.
3. Wykonawca, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w,
odpowiada solidarnie z podmiotem , kt6ry zobowiqzaf si~ do udost~pnienia zasob6w, za
szkod~ poniesionq przez zamawiajqcego powstafq wskutek nieudost~pnienia tych zasob6w,
chyba ze za nieudost~pnienie zasob6w nie ponosi winy .
4. 0 udzielenie zam6wienia mogq ubiegac si~ wykonawcy, kt6rzy nie podlegajq wykluczeniu z
post~powania 0 udzielenie zam6wienia publi.cznego:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zam6wieri publicznych,
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zam6wieri , publicznych, zgodnie z kt6rym
zamawiajqcy wyklucza z post~powania wykonawc~ , w stosunku do kt6rego otwarto
likwidacj~ , w zatwierdzonym przez sqd ukfadzie w post~powaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj~ jego majqtku lub sqd zarzqdzH
likwidacj~ jego majqtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 201,5 r. - Prawo
restrukturyzacyjne kt6rego upadfosc ogfoszono, z wyjqtkiem wykonawcy , kt6ry po ogfoszeniu
upadfosci zawarf ukfad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sqdu, jezeli ukfad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj~ majqtku upadfego , chyba ze sqd
7

5.

6.

7.

8.

9.

11.

zarzqdzit likwidacj~ jego majqtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe.
W przypadku polegania na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, podmiot ten nie moze podlegac wykluczeniu
post~powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zam6wien
publicznych.
W przypadku wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia , kazdy z
wykonawc6w nie moze podlegac wykluczeniu z post~powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych.
Wykonawca, kt6ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16
20 ustawy Prawo zam6wien publicznyc'h, moze przedstawic dowody na to, ze podj~te przez
niego srodki Sq wystarczajqce do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg61nosci udowodnic
naprawienie szkody wyrzqdzonej przest~pstwem lub przest~pstwem skarbowym ,
zadoscuczynienie pieni~zne za doznanq krzywd~ lub naprawienie szkody, wyczerpujqce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wsp6tprac~ z organami scigania oraz podj~cie
konkretnych srodk6w technicznych, organizacyjnych i kadrowych , kt6re Sq odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przest~pstwom lub przest~pstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
post~powaniu wykonawcy . Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si~, jezeli wobec
wykonawcy, b~dqcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sqdu
zakaz ubiegania si~ 0 udzielenie zam6wienia oraz nie uptynqt okreslony w tym wyroku okres
obowiqzywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajqcy,
uwzgl~dniajqc wag~ i szczeg61ne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajqce
dowody przedstawione zgodnie z powyzszymi postanowieniami .
W przypadkach , 0 kt6rych mowa wart. 24 ust. 4 pkt 19 ustawy Prawo zam6wien publicznych,
przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiajqcy zapewnia temu wykonawcy mozliwosc
udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu post~powania 0 udzielenie zam6wienia nie
zakt6ci konkurencji .
Wykonawca, kt6ry nie wykaze, iz spetnia wszystkie warunki okreslone w pkt 10.1 . SIWZ lub
nie wykaze braku podstaw do wykluczenia, 0 kt6rych mowa w pkt 10.4. SIWZ zostanie
wykluczony z udziatu w post~powaniu . Ofert~ wykonawcy wykluczonego uznaje si~ za
odrzuconq.

OSWIADCZENIA I DOKUMETY POTWI'ERDZAJACE SPEt.NIENIE WARUNKOW UDZIAt.U
W POSTE;POWNIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Wykonawca do oferty dotqcza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie, ze wykonawca
spetnia warunki udziatu w post~powaniu, 0 kt6rych mowa w pkt 10.1 SIWZ, w zakresie
wskazanym przez zamawiajqcego we wzorze stanowiqcym zatctcznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca do oferty dotqcza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie , ze wykonawca
nie podlega wykluczeniu z udziatu w post~powaniu, na podstawie przestanek okreslonych w pkt
10.4 SIWZ w zakresie wskazanym przez zamawiajqcego we wzorze stanowiqcym zatctcznik nr
3 do SIWZ.
3. W przypadku wsp61nego ubiegania si~ 0 zam6wienie przez wykonawc6w oswiadczenia, 0
kt6rym mowa w pkt 11.1 oraz 11.2 SIWZ sktada kazdy z wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych
si~ 0 zam6wienie. Oswiadczenie to ma potwierdzac spetnianie warunk6w udziatu w
post~powaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt6rym kazdy z wykonawc6w wykazuje
spetnianie warunk6w udziatu w post~powaniu oraz brak podstaw wykluczenia .
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4. Wykonawca, kt6ry powotuje si~ na zasoby innych podmiot6w na zasadach okreslonych wart.
22a ustawy Prawo zam6wien publicznych zamieszcza informacje 0 tych podmiotach w
oswiadczeniach , 0 kt6rym mowa w pkt 11 .1 oraz 11 .2 SIWZ.
5. Wykonawca , kt6ry zamierza powierzyc wykonanie cz~sci zam6wienia podwykonawcom
zamieszcza informacje 0 tych podmiotach w oswiadczeniach , 0 kt6rym mowa w pkt 11.1 oraz
11 .2 S1WZ .
6. Zamawiajqcy informuje, ze w przedmiotowym post~powaniu zostanie zastosowana
procedura wynikaj9ca z art. 24aa u!?tawy (tzw. procedura odwr6cona). Oznacza to, ze
zamawiajqcy najpierw dokona oceny ofert, a nast~pnie zbada , czy wykonawca, kt6rego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w post~powaniu . Zamawiajqcy wezwie Wykonawc~, kt6rego oferta zostata oceniona, jako
najkorzystniejsza do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie kr6tszym niz 5 dni,
aktualnych na dzien ztozenia nast~pujqcych dokument6w potwierdzajqcych spetnianie
warunk6w udziatu w post~powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z
udziatu w post~powaniu:
W celu potwierdzenia, spetnienia warunku dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej
okreslonego w pkt. 10.1.3) SIWZ Zamawiajacy zada od Wykonawcy:
a) wykazu dostaw wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzlatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju , wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na rzeCL:
kt6rych dostawy te zostaty wykonane, z zatqczeniem dowod6w okreslajqcych czy te dostawy
zostaty wykonane nalezycie, wz6r wykazu stanowi zalC/cznik nr 4 do SIWZ
Dowodami , 0 kt6rych mowa powyzej, Sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz kt6rego dostawy byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny 0
obiektywnym cha rakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokument6w - inne
dokumenty.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiajqcego informacji, 0 kt6rej mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Prawo zam6wien
publicznych , jest zobowiqzany przekazac zamawiajqcemu oswiadczenie 0 przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, 0 kt6rej mowa wart. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Prawo zam6wien publicznych - wz6r oswiadczenia stanowi zaiC/cznik nr 5 do
SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej wraz ze
ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym
wykonawcq nie prowadzq do zakt6cenia konkurencji w post~powaniu 0 udzielenie
zam6wienia . Obowiazek ten w petni obciaza wykonawce.
9. W przypadku, gdy Wykonawca wykazujqc spetnianie warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zam6wien publicznych polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiot6w na zasadach okreslonych wart. 22a ustawy Prawo zam6wien ,publicznych ,
zamawiajqcy wymaga ztozenia przez wykonawc~ dokument6w, kt6re okreslajq w
szczeg6lnosci:
- zakres dost~pnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu ,
- spos6b wykorzystan ia zasob6w innego podmiotu przez wykonawc~ przy wykonywaniu
zam6wienia publicznego ,
- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia publicznego ,
- czy podmiot , na zdolnosciach kt6rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk6w
udziatu w post~powaniu dotyczqcych kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia zrealizuje
dostawy, kt6rych wskazane zdolnosci dotyczq.
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10. W przypadku wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia , katdy z
wykonawc6w sk~adajqcych ofert~ wsp61nq musi z~otyc dokumenty, 0 kt6rych mowa w pkt
11.8 SIWZ. Pozosta~e dokumenty b~dq traktowane jako wsp6lne.
Jeteli w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej
dokument dotyczy, nie wydaje si~ dokument6w, 0 ,kt6rych mowa wytej, zast~puje si~ je
dokumentem zawierajqcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji , lub oswiadczenie osoby, kt6rej dokument ma
dotyczyc, z~otone przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo
organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego w~asciwym ze wzgl~du na siedzib~
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczqce
terminu wystawienia dokument6w stosuje si~ odpowiednio.
11. Poswiadczenia za zgodnosc z oryginafem dokonuje odpowiednio wykonawca , podmiot,
na kt6rego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca , wykonawcy wsp61nie ubiegajqcy
si~ 0 udzielenie zam6wienia publicznego w zakresie dokument6w, kt6re katdego z nich
dotyczq.
12. Wykonawca nie jest zobowiqzany do z~otenia oswiadczenlub dokument6w, 0 kt6rych mowa
w pkt 11 .6 SIWZ, jeteli zamawiajqcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego
wykonawcy lub mote je uzyskac za pomocq bezp~atnych i og6lnodost~pnych baz danych, w
szczeg61nosci rejestr6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 0
informatyzacji dzia~alnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne (Oz. U. z 20 14r. poz.
1114 oraz z 2016r. poz. 352). W takim przypadku wykonawca jest zobowiqzany do
wskazania zamawiajqcemu oswiadczen lub dokument6w, 0 kt6rych mowa w pkt 11 .6 SIWZ,
kt6re znajdujq si~ w posiadaniu zamawiajqcego, a w przypadku wskazania dost~pnosci
oswiadczen I,ub dokument6w w formie elektronicznej, do wskazania zamawiajqcemu
adres6w internetowych og6lnodost~pnych i bezp~atnych baz danych , z kt6rych zamawiajqcy
mote samodzielnie pobrac wskazane przez wykonawc~ oswiadczenia i dokumenty.
13. Ookumenty sporzqdzone w j~zyku obcym Sq sk~adane wraz z ttumaczeniem na j~zyk polski.
W przypadku wskazania przez wykonawc~ dost~pnosci dokument6w w spos6b, 0 kt6rym
mowa w pkt 11.13 SIWZ, zamawiajqcy mote tqdac od wykonawcy przedstawienia
Uumaczenia na j~zyk polski wskazanych przez wykonawc~ i pobranych samodzielnie przez
zamawiajqcego dokument6w.

12.

INFORMACJA
0
WYKONAWCAMI

SPOSOBIE

Nazwa ZamawiajC\cego:
Adres
Strona internetowa:
Godziny urz~dowania:
poniedzia~ek: 7:30 - 15:00
wtorek : 7:30 - 16:30
sroda : 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piqtek: 7:30 -15:00

POROZUMIEWANIA

SI~

ZAMAWIAJACEGO

Z

Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzynska 1666-435 Krzeszyce
https:llbip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce

telefon: (095) 757 31 61 - 164
fax: (095) 757 30 86
e-mail: sekretariat@krzeszyce.pl . mbuczkowska@krzeszyce.pl
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Osob q uprawnionq do porozumiewania si~ z wykonawcami jest: MARTA BUCZKOWSKA.
2. Oswiadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje zamawiajqcy i wykonawca przekazujq
pisemnie.
3. Zamawiajqcy dopuszcza porozumiewanie si~ za pomocq faksu lub drogq elektronicznq przy
przekazywaniu nast~pujqcych dokument6w:
- pytania dotyczqce tresci SIWZ,
- wniosek 0 wyjasnienie dotyczqce oswiadczeri i dokument6w, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 1
ustawy oraz odpowiedz wykonawcy ,
- wniosek 0 wyjasnienie tresci oferty oraz odpowiedz wykonawcy ,
- wezwanie kierowane do wykonawc6w na podstawie art. 26 ustawy PZP,
- informacja 0 poprawieniu omy+ek w ofercie ,
- informacja 0 braku zgody wykonawcy na poprawienie omy+ek polegajqcych na niezgodnosci
oferty ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia,
- wniosek zamawiajqcego 0 wyrazenie zgody na przed+uzenie terminu zwiqzania ofertq oraz
odpowiedz wykonawcy,
- zawiadomienie 0 wyborze najkorzystniejszej oferty, 0 wykonawcach , kt6rzy zostali z
post~powania wykluczeni i wykonawcach, kt6rych oferty zosta+y odrzucone,
- zawiadomienie 0 uniewaznieniu post~powania,
- zawiadomienie 0 terminie podpisania umowy,
- zawiadomienie zamawiajqcego 0 wniesieniu odwo+ania ,
- zawiadomienie wykonawc6w 0 wniesieniu odwo+ania ,
- informacja wykonawcy 0 przystqpieniu do podst~powania odwo+awczego .
4. Jezeli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujq oswiadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogq elektronicznq, kazda ze stron na zqdanie drugiej niezw+ocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci
przez wykonawc~ , zamawiajqcy przyjmuje domniemanie, ze dokumenty wys+ane na numer
faksulub e-maila podany przez wykonawc~ zosta+o mu dor~czone w spos6b umozliwiajqcy
zapoznanie si~ wykonawcy z tresci q pisma .
5. Post~powanie odbywa si~ w j~zyku polskim w zwiqzku z tym wszelkie pisma, dokumenty,
oswiadczenia itp. sk+adane w trakcie post~powania mi~dzy zamawiajqcym a wykonawcami
muszq bye sporzqdzone w j~zyku polskim.
13.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH TRESCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Wykonawca moze zwr6cie si~ do zamawiajqcego 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia. Zamawiajqcy niezw+ocznie udzieli wyjasnieri , jednak nie p6zniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sk+adania ofert pod warunkiem , ze wniosek 0 wyjasnienie
tresci specyfikacj.i istotnych warunk6w zam6wienia wp+ynq+ do zamawiajqcego nie p6Zniej nit
do konca dnia, w kt6rym uptywa po+owa wyznaczonego terminu sk+adania ofert.
2. Jeze'li wniosek 0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wp+ynq+ po
uptywie terminu sk+adania wniosku, zamawiajqcy moze udzielie wyjasnien albo pozostawie
wniosek bez rozpoznania.
3. Trese zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajqcy, bez ujawniania zr6d+a zapytania ,
udost~pnia na stronie internetowej : https:/Ibip.wrota.lubuskie.pllugkrzeszyce
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiajqcy moze przed uptywem terminu sk+adan ia ofert
II

zmienie trese specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Ookonanq zmian~ specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia zamawiajqcy udost~pnia na stronie internetowej
zamawiajqcego. Kazda wprowadzona zmiana staje si~ integralnq cz~sciq specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia .
5. Zamawiajqcy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia niezb~dny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach. Informacje 0 przedtuzeniu terminu sktadania ofert zamawiajqcy udost~pnia na
stronie internetowej.
6. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku 0
wyjasnienie.
7. Zamawiajqcy nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawc6w.
14.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1. Wykonawca ubiegajqcy si~ 0 udzielenie zam6wienia jest zobowiqzany do wniesienia wadium
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysi~ce ztotych 00/100).
2. Wykonawca zobowiqzany jest wniese wadium przed uptywem terminu sktadania ofert .
3. Wadium moze bye wnoszone w jednej lub kilku nast~pujqcych formach wybranych przez
wykonawc~:

4.

5.
6.
7.

a) pieniqdzu ,
b) por~czeniach bankowych lub por~czeniach sp6tdzielczej kasy oszcz~dnosciowo 
kredytowej z tym, ze por~czenie kasy jest zawsze por~czeniem pieni~znym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) por~czeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 6 bust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi~biorczosci (Oz .
U. nr 109, poz. 1158 z p6zn . zm).
Uwaga
W przypadku sktadania przez wykonawc~ wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna
bye sporzqdzona zgodnie z obowiqzujqcym prawem i winna zawierae nast~pujqce elementy:
a) nazwa dajqcego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiajqcego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajqcych
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okreslenie wierzytelnosci, kt6ra ma bye zabezpieczona gwarancjq,
c) kwot~ gwarancji,
d) termin waznosci gwarancji,
e) bezwarunkowe zobowiqzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze
pisemne zqdanie zamawiajqcego w przypadkach okreslonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy
Prawo zam6wien publicznych .
Wadium wnoszone w pieniqdzu nalezy wptacie przelewem na konto zamawiajqcego
nr 31 8355 0009 0035 1014 2000 0010 z dopiskiem "Wptata wadium - wyposazenie
PSZOK-u". Kopi~ potwierdzenia dokonania przelewu nalezy zatqczye do oferty.
W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niz pieniqdz, wykonawca
sktada oryginat dokumentu wadium wraz z ofertq.
Wykonawca zobowiqzany jest zabezpieczye ofert~ wadium na caty okres zwiqzania ofertq.
Zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu post~powania, z wyjqtkiem wykonawcy, kt6rego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 14.8 i 14.9 SIWZ.
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8. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, 0 kt6rym mowa wart. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zam6wien publicznych , z
przyczyn lezqcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokument6w potwierdzajqcych
okolicznosci, 0 kt6rych mowa wart. 25 ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych ,
oswiadczenia 0 kt6rym mowa wart. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki , 0 kt6rej mowa wart. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Prawo zam6wien publicznych, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez wykonawc~ jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, kt6rego oferta
zostata wybrana :
a) odm6wit podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wni6st wymaganego zabezpieczen ia nalezytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stato si~ niemozliwe z przyczyn
lezqcych po stronie wykonawcy.
10. Wykonawcy, kt6rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajqcy zwraca
wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesien ia zqdano.
11 . Zamawiajqcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy , kt6ry wycofat ofert~
przed uptywem terminu sktadania ofert.
12. Zamawiajqcy zqda ponownego wniesienia wadium przez wykonawc~, kt6remu zwr6cono
wadium na podstawie pkt 14.7 SIWZ, jezeli w wyniku rozstrzygni~cia odwofania jego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza . Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym
przez zamawlaJqcego .
13. Jezeli wadium wniesiono w pieniqdzu, zamawiajqcy zwr6ci je wraz z odsetkami wynikajqcymi
z umowy rachunku bankowego, na kt6rym byto one przechowywane, pomniejszone 0 koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni~dzy na rachunek bankowy
wskazany przez wykonawc~ .

15.

TERMIN ZWIJ\ZANIA OFERTA
1.
2.

3.

16.

Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni . Bieg terminu zwiqzania ofertq
rozpoczyna si~ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajqcego moze przedtuzyc termin
zwiqzania ofertq z tym , ze zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwiqzania ofertq , zwr6cic si~ do wykonawc6w 0 wyrazenie zgody na przedtuzenie
tego terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.
Przedtuzenie terminu zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwiqzania ofertq. Jezeli przedtuzenie terminu
zwiqzania ofertq dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiqzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, kt6rego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta wykonawcy, kt6ry nie wyrazit zgody
na przedtuzenie okresu zwiqzania ofertq zostanie odrzucona.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Ofert~

nalezy sporzqdzic wypetniajqc formularz oferty, kt6rego wz6r stanowi zatClcznik nr 1
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2.

do SIWZ.
Do oferty nalezy zatqczye:
a) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie, ze wykonawca spetnia warunki udziatu
w post~powaniu , 0 kt6rych mowa w pkt 10.1 SIWZ, w zakresie wskazanym przez
zamawiajqcego we wzorze stanowiqcym zalC\cznik nr 2 do SIWZ.
b) aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z udziatu w post~powaniu, na podstawie przestanek okreslonych w pkt 10.4 SIWZ w
zakresie wskazanym przez zamawiajqcego we wzorze stanowiqcym zalC\cznik nr 3 do
SIWZ.
c) oryginat dokumentu potwierdzajqcego wniesienie wadium, a przypadku wniesienia
wadium w pieniqdzu dow6d wptacenia wadium.
d) pelnomocnictwo, 0 ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepis6w prawa lub dokument6w rejestrowych.

UWAGA: Pelnomocnictwo nalezy zlozyc w oryginale lub notarialnie poswiadczonej
kopii.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Oferta musi bye ztozona , pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej , w j~zyku polskim.
Kazdy wykonawca moze zlozye tylko jednq ofert~ .
Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty w formie elektronicznej lub faksem.
Oferta musi bye podpisana przez osob~ lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Pod pis winien zawierae czytelne imi~ i nazwisko bqdz pieczqtk~ imiennq oraz
pod pis lub paraf~. W przypadku , gdy ofert~ podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji
wykonawcy na podstawie zatqczonych dokument6w, do oferty nalezy dolqczye stosowne
pelnomocnictwo.
W przypadku, gdy wykonawca dolqcza kopi~ dokumentu, kopia tego dokumentu musi bye
poswiadczona za zgodnose z oryginalem. Poswiadczenie powinno zawierae sformutowanie "za
zgodnose z oryginatem", pieczqtk~ imiennq osoby lub os6b uprawnionych do reprezentowania
oraz podpis lub paraf~, a w przypadku braku imiennej pieczqtki czytelny podpis zawierajqcy imi~ i
nazwisko.
Przez kopi~ potwierdzonq za zgodnose z oryginalem nalezy rozumiee:
1) kopi~ dokumentu zawierajqcq klauzul~ "za zgodnose z oryginalem" umieszczonq na
kazdej stronie dokumentu wraz z datq i czytelnymi podpisami os6b uprawnionych do
potwierdzania dokument6w za zgodnose z oryginatem, lub
2) kopi~ dokumentu zawierajqcq na jednej ze stron dokumentu klauzul~ "za zgodnose z
oryginalem od strony 1 do strony ... " wraz z datq i czytelnymi podpisami os6b
uprawnionych do potwierdzania dokument6w za zgodnose z oryginatem.
W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilosci informacji, wzory zatqcznik6w mozna
dopasowae do indywidualnych potrzeb, zachowujqc jednak brzmienie ich wzorcowej tresci.
Ewentualne poprawki w tekscie oferty muszq bye parafowane wlasnor~cznie przez osob~
lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Wykonawca moze zastrzec pisemnie , kt6re informacje stanowi q tajemnic~ przedsi~b f orstwa
w rozumieniu przepis6w ustawy 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogq bye
udost~pniane innym wykonawcom .
Nazwy dokument6w w ofercie stanowiqce zastrzezonq tajemnic~ przedsi~biorstwa powinny
bye w wykazie zatqcznik6w graficznie wyrOtnione, tj.: spi~te i wtozone w oddzielnq
nieprzezroczystq oktadk~, specjalnie opisane na oktadce, wewnqtrz oktadki winien bye spis
zawartosci podpisany przez wykonawc~.
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UWAGA: Stosowne zastrzetenie, co do tajemnicy przedsif?biorstwa, wykonawca winien
zloty6 na "Formularzu ofertowym ". W sytuacji zastrzetenia cZf?sci oferty, jako tajemnicy
przedsif?biorstwa, wykonawca zobowiqzany jest do oferty zalqczy6 uzasadnienie w kwestii
zwiqzanej z informacjq stanowiqcq tajemnicf? przedsif?biorstwa. Niezlotenie stosownego
uzasadnienia do oferty w cZf?sci dotyczqcej tajemnicy przedsif?biorstwa upowatni
zamawiajqcego do odtajnienia dokument6w i ujawnienia ich na wniosek uczestnik6w
postf?powania.
11 . Ofert~ nalezy zfozye w zamkn i~tej kopercie oznaczonej w nast~pujqcy spos6b:

Dane Wykonawcy:
Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzynska 16
66-435 Krzeszyce
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na wykonanie zadania pn.:
"Dostawa elementow wyposai:enia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce"
Nie otwierac przed 6 listopada 2020r., godz. 850

z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy (pieczqtkq firmowq wykonawcy) , tak aby mozna
byfo odesfae ofert~ w przypadku jej wpfyni~cia po terminie .
12. Wykonawca moze wprowadzie zmiany w zfozonej ofercie lub jq wycofae, pod warunkiem,
ze zamawiajqcy otrzyma powiadomienie 0 wprowadzeniu zmian przed terminem skfadania
ofert. Zar6wno zmiana jak i wycofanie oferty wymagajq zachowania formy pisemnej. Zmiany
dotyczqce tresci oferty powinny bye przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
spos6b jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w kt6rym jest przekazywana zmieniona oferta
nalezy opatrzye napisem ZMIANA. Powiadomienie 0 wycofaniu oferty powinno bye
opakowane i zaadresowane w ten sam spos6b jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w kt6rym
jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzye napisem WYCOFANIE.
13. Koperty ofert wycofanych nie b~dq otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA"
zostanq otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, kt6ry wprowadzif zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonania zmian, zostanq dofqczone do oferty.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z udziafem w niniejszym post~powaniu i
zfozeniem oferty.
Oferta skfadana przez wykonawcow wspolnie ubiegajetcych si~ 0 udzielenie zamowienia.
15. Wykonawcy wsp61nie ubiegajqcy si~ 0 dzielenie zam6wienia muszq ustanowie
pe+nomocnika do reprezentowania ich w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo do
reprezentowania w post~powaniu i zawarcia umowy. Do oferty nalezy dofqczye stosowne
pefnomocnidwo, podpisane przez osoby upowaznione do skfadania oswiadczen woli
kazdego z wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia .
16. Kazdy z wykonawc6w skfadajqcych ofert~ wsp61nq musi zfozye dokumenty, 0 kt6rych mowa
w pkt 11.6 d), e); f) SIWZ. Pozostafe dokumenty b~dq traktowane jako wsp6lne.
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17. W przypadku wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia kopie
dokument6w Sq poswiadczane za zgodnose z orygina~em przez wykonawc~, kt6rego
dokument dotyczy IUb osob~ posiadajqcq stosowne pelnomocnictwo .
UWAGA: Petnomocnictwo nalezy zatqczyc do oferty w oryginale lub notarialnie
poswiadczonej kopii.
18. Wszelka korespondencja dokonywana b~dzie wy~qcznie z pelnomocnikiem .
19. Wypelniajqc formularz oferty stanowiqcy zatqcznik nr 1 do SIWZ, jak r6wniez inne
dokumenty powo~ujqce si~ na wykonawc~ w miejscu np.: "nazwa i adres wykonawcy" nalezy
wpisac dane dotyczqce wszystkich wykonawc6w ubiegajqcych si~ wsp6lnie.
20. W przypadku wyboru oferty , przed podpisaniem umowy z zamawiajqcym wykonawcy
sk~adajqcy ofert~ wsp61nq majq obowiqzek przedstawie zamawiajqcemu umow~ regulujqcq
ich wsp6~prac~.

17.

MIEJSCE I TERMIN SKt.ADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
Nazwa Zamawiajqcego :
Adres
Strona internetowa:
Godziny urz~dowania:
poniedzialek: 7:30 - 15:00
wtorek: 7:30 - 16:30
sroda: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piqtek: 7:30 - 15:00

Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyr'lska 16 66-435 Krzeszyce

telefon: (095) 757 31 61 - 164
fax: (095) 757 30 86
e-mail:sekretariat@krzeszyce .pl

1. Oferty nalezy skladae w siedzibie zamawiajqcego - Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyr'lska

16, 66-435 Krzeszyce, w sekretariacie
2. Termin sktadania ofert uptywa dnia 6 listopada 2020 r. 0 godz. 845 czasu lokalnego.
3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastqpi w dniu 6 listopada 2020
r. 0 godz. 850 czasu lokalnego w siedzibie zamawiajqcego - Gmina Krzeszyce, ul.
Skwierzynska 16, 66-435 Krzeszyce, w pokoju nr 31
4. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogq brae udzia~ przedstawiciele
wykonawc6w. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajqcy podaje kwot~, jakq
zamierza przeznaczye na sfinansowanie zam6wienia . Po otwarciu koperty zamawiajqcy
ogtasza nazw~ i adresy firmy , kt6rej oferta jest otwierana , a takze informacje dotyczqce
ceny, terminu wykonania , okresu r~kojmi i gwarancji oraz warunk6w ~atnosci zawartych
w ofertach.

18.

OPIS SPOSOBU OBLlCZENIA CENY
1. Wykonawca okresli cen~ za wykonanie przedmiotu zam6wienia na za~qczonym do SIWZ

formularzu ofertowym (zatqcznik nr 1 do SIWZ).
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2. Cena oferty , to cena ryczaUowa, kt6ra nie podlega zmianie w czasie trwania umowy (z
wyjqtkiem warunk6w szczeg6towo opisanych w SIWZ oraz przepisach powszechnie
obowiqzujqcych) , a kt6rq nalezy obliczyc uwzgl~dniajqc wszelkie koszty niezb~dne
do wykonania zam6wienia wynikajqce z dokumentacji post~powania oraz istotnych dla stron
postanowien, kt6re zostanq wprowadzone do tresci umowy, okreslonych w zatqczniku nr 6
do SIWZ. W cenie nalezy uwzgl~dnic ewentualne upusty i rabaty.
3. Wynagrodzenie ryczaUowe obejmuje ryzyko wykonawcy i jego odpowiedzialnosc za
prawidtowe oszacowanie zakresu swiadczenia koniecznego do wykonania kompletnego
przedmiotu umowy. Podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia ryczaUowego jest
dopuszczalne wytqcznie w przypadkach okreslonych w przepisie art . 632 k.c.
4. Wynagrodzenie obejmuje kompleksowq realizacj~ przedmiotu umowy oraz inne koszty
niezb~dne do realizacji kompletnego przedmiotu zam6wienia.
5. W formularzu oferty nalezy podae cen~ netto, kwot~ podatku VAT oraz cen~ brutto . Tak
wyliczona cena stanowi cen~ oferty. Prawidtowe okreslenie stawki podatku VAT nalezy do
obowiqzk6w wykonawcy .
6. Ceny muszq bye wyrazone w ztotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach,
z doktadnosciq do dw6ch miejsc po przecinku .
7. Jezeli wykonawca ztozy ofert~ , kt6rej wyb6r prowadzitby do powstania u Zamawiajqcego
obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami 0 podatku od towar6w i ustug , Zamawiajqcy
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i ustug,
kt6ry miatby obowiqzek rozliczye zgodnie z tymi przepisami - w takim przypadku Wykonawca
sktadajqc ofert~ , informuje Zamawiajqcego w formie pisemnej, czy wyb6r oferty b~dzie
prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego , wskazujqc
nazw~(rodzaj) towaru lub ustugi , kt6rych dostawa lub swiadczenie b~dzie prowadzic do jego
powstania, oraz wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku.
8. Przy por6wnaniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty brana b~dzie pod uwag~ cena
ofertowa .
19.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI BI;DZIE SII; KIEROWAt. ZAMAWIAJACY PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIOW

1. Zamawiajqcy dokona wyboru naj.korzystniejszej oferty na podstawie nizej wymienionych
kryteri6w oceny ofert:
a)
Cena oferty
- 60 % (max. 60 pkt.)
b)
Okres gwarancji jakosci
- 40 % (max. 40 pkt.)
Ocena ofert b~dzie dokonywana wg ponizszych zasad :
1) Oeena kryterium "eena oferty" - P(Co) - b~dzie przeprowadzana wg nast~pujqcego wzoru
matematycznego:
Cmin
P(Co) = - - - - - - x 100 x 60 %
Co
gdzie:
Cmin - najnizsza cena sposr6d wszystkich waznyeh ofert i nie odrzuconych,
Co
- cena ocenianej oferty,
P(Co) - liczba punkt6w za kryterium ceny.
W tym kryterium mozna uzyskac maksymalnie 60 punkt6w.
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2) Oeena kryterium "okres gwaraneji jakosei" (G) - b~dzie przeprowadzana na
podstawie d~ugosci terminu podanego przez Wykonawc~ w ofercie, (przy czym najkr6tszy
mozl iwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiajqcego wynosi (12 miesieey) od daty
podpisania Protokclu odbioru koricowego a najd~uzszy mozliwy okres gwarancji wynosi g
lata (24 miesiaee) od daty podpisania Protoko~u odbioru koricowego) . Punkty przyznane
b~dq w nast~pujqcy spos6b:
>- Zaoferowanie gwaraneji na okres 12 miesi~ey - 0 pkt;
>- Zaoferowanie gwaraneji na okres 24 miesi~ey - 40 pkt;
Dotyczy element6w tj . panele ogrodzeniowe , brama z furkq , oprawy oswietleniowe, rega~
ocynkowany, waga przejazdowa , boksy, zadaszenia boks6w, kontenery .

W tym kryterium mozna uzyskac maksymalnie 40 punktow.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora uzyska taeznie najwieksza liezbe
punktow (P) wyliezong zgodnie z ponizszym wzorem:

P

= P(Co)

+G

Gdzie:
P - tqezna liezba pun,ktow oferty oeenianej
P(Co) - liezba punktow uzyskanyeh w kryterium "Cena oferty"
G - liezba punktow uzyskanyeh w kryterium "Okres gwaraneji jakosci"
2. Oceny i badania ofert dokona Zamawiajqcy. Na posiedzeniach niejawnych Zamawiajqcy:
- dokona oceny sp~niania przez Wykonawc6w warunk6w udzia~u w post~powaniu i wykluczy
kazdego z Wykonawc6w, w odniesieniu do kt6rego stwierdzi , ze zachodzq przes~anki
wskazane wart. 24 ust. 1, 2 i wart. 24 ust. 2a ustawy Pzp ,
- dokona badania i oceny ofert i odrzuci kazd q ofert~ w przypadku stwierdzenia , ze zachodzq
okolicznosci okreslone wart. 89 ust. 1 ustawy PZp.
3. W toku badania i oceny z~ozonych ofert Zamawiajqcy moze zqdac od Wykonawc6w:
a) udzielenia wyjasnieri dotyczqcych tresci z~ozonych przez nich ofert,
b) przed~ozenia wyjasnien , w tym z~ozenie dowod6w, dotyczqcych element6w oferty majqcych
w~yw na wysokosc ceny, zgodn i'e z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku, gdy cena oferty
wydaje si~ razqco niska w stosunku do przedmiotu zam6wienia i budzi wqtpliwosci
Zamawiajqcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zam6wienia (art. 90 ust. 1 ustawy
Pzp) ,
c) z~ozenia (uzupetnienia), zgodnie z art, 26 ust. 3 ustawy Pzp , dokument6w, oswiadczen,
pe~nomocnictw .

4. Zamawiajqcy poprawi w ofercie:
a) oczywiste omy~ki pisarskie,
b) oczywiste omy~ki rachunkowe , z uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek ,
c) inne omy~ki polegajqce na niezgodnosci oferty z niniejszq specyfikacjq, niepowodujqce
istotnych zmian w tresci oferty
- niezw~ocznie zawiadamiajqc 0 tym Wykonawc~, kt6rego oferta zosta~a poprawiona .
5. Zamawiajqcy uniewazni, post~powanie, jezeli wystqpi przynajmniej jedna z okolicznosci , 0
kt6rych mowa wart, 93 ust. 1 ustawy Pzp ,
6. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta nie zosta~a odrzucona oraz
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zostafa uznana za najkorzystniejszq, tj. otrzyma najwyzsza ilose punkt6w.
20.

INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEt.NIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLlCZNEGO

1. Zamawiajqcy poinformuje wykonawc~, kt6rego oferta zostafa wybrana jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
2. Zamawiajqcy wymaga, aby wykonawca zawarf z nim umow~ w sprawie zam6wienia
publicznego, zawierajqcej postanowienia zawarte w zafqczniku do specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia - Istotne warunki umowy, kt6re zostanq wprowadzone do tresci
umowy.
4. Wykonawcy skfadajqcy ofert~ wsp61nq Sq zobowiqzani przedstawie zamawiajqcemu umow~ ,
zawierajqcq, co najmniej:
a) zobowiqzanie do realizacji wsp61nego przedsi~wzi~cia gospodarczego obejmujqcego
swoim zakresem realizacj.~ przedmiotu zam6wienia ,
b) czas obowiqzywani'a umowy, kt6ry nie moze bye kr6tszy, niz okres obejmujqcy realizacj~
zam6wienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i r~kojmi za wady,
c) okreslenie zakresu dziafania poszczeg61nych stron umowy,
d) wskazanie pefnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawc6w skfadajqcych
ofert~ wsp6lnq.
5. W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy, zfozone wadium zostanie
zatrzymane przez zamawiajqcego .
6.
Zamawiajqcy zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 zastrzega sobie mozliwose uniewaznienia
post~powania w przypadku gdy wystqpi istotna zmiana okolicznosci powodujqca, ze
prowadzenie post~powania lub wykonanie zam6wienia nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byfo wczesniej przewidziee.
22.

ISTOTNE WARUNKI UMOWY

1. Postanowienia umowy Zamawiajqcy zawarf we wzorze umowy stanowiqcym za/qcznik
nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.
2. Poza przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany umowy b~dq mogfy nastqpie w
nast~pujqcych okolicznosciach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sify wyzszej, przez kt6rq, na potrzeby
niniejszego warunku rozumiee nalezy zdarzenie zewn~trzne wobec fqczqcej strony wi~zi
prawnej:
1. 0 charakterze niezaleznym od stron,
2. kt6rego strony nie mogfy przewidziee przed zawarciem umowy,
3. kt6rego nie mozna uniknqe ani kt6remu strony nie mogfy zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,
4. kt6rej nie mozna przypisae drugiej stronie;
Za sif~ wYZSZq warunkujqcq zmian~ umowy uwazae si~ b~dzie w szczeg6lnosci: pow6dz,
pozar iinne kl~ski zywiofowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziafania wojenne,
nagfe zafamania warunk6w atmosferycznych, nagfe przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia ;
b) zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepis6w prawa w zakresie majqcym wpfyw na
realizacj~ przedmiotu zam6wienia lub swiadczenia stron;
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powstania rozbieznosci' lub niejasnosci w rozumieniu poj~c uzytych w umowie, kt6rych
nie b~dzie mozna usunqc winny spos6b, a zmiana b~dzie umozliwiac usuni~cie
rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapis6w
przez strony;
d) zaistnienia okolicznosci lezqcych po stronie Zamawiajqcego, w szczeg61nosci
spowodowanych sytuacjq finansowq, zdolnosciami p~atniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami , kt6re nie by~y przewidziane w chwili zawarcia
umowy - zmianie moze ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikajqce z
harmonogramu;
e) w przypadku gdy Wykonawca zg~osi Zamawiajqcemu wiarygodne okolicznosci
utrudniajqce wykonanie zam6wienia spowodowane epidemia COVIO-19- zamawiajqcy
dopuszcza mozliwosc zmiany Umowy, w szczeg61nosd terminu realizacji zam6wienia;
D gdy zaistnieje inna, trudna do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosc
prawna , ekonomiczna lub techniczna, za kt6rq zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujqca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy,
zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia - zamawiajqcy dopuszcza
mozliwosc zmiany Umowy, w szczeg61nosci terminu realizacji zam6wienia .
c)

23.

POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSl.UGUJACYCH WYKONAWCYW
TOKU POSTI;POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Srodki ochrony prawnej przystugujq wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub
miat interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6s~ lub moze poniesc szkod~ w wyniku
naruszenia przez zamawiajqcego przepis6w niniejszej ustawy . Srodki ochrony prawnej
wobec ogtoszenia 0 zam6wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia
przystugujq r6wniez organizacjom wpisanym na list~, 0 kt6rej mowa wart. 154 pkt 5 ustawy
Prawo zam6wieri publicznych.
2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia 0 zam6wieniu oraz specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia, przystugujq r6wniez organizacjom wpisanym na list~ organizacji
uprawnionych do wnoszenia srodk6w ochrony prawnej .
3. Odwo~anie przystuguje wy~qcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajqcego podj~tej w post~powani,u 0 udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynnosci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Pzp. Odwotanie
przystuguje wy~qcznie wobec czynnosci:
a)
okreslenia warunk6w udziatu w post~powaniu,
b) wykluczenie odwotujqcego z post~powania 0 udzielenie zam6wienia ,
c)
odrzucenia oferty odwo~ujqcego,
d)
opisu przedmiotu zam6wienia,
e) wyboru oferty najkorzystniejszej .
4. Odwotanie powinno wskazywac czynnosc lub zaniechanie czynnosci zamawiajqcego , kt6rej
zarzuca si~ niezgodnosc z przepisami ustawy, zawierac zwi~zte przedstawienie zarzut6w,
okreslac zqdanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie
odwotania.
5. Odwoianie wnosi si~ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej ,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub r6wnowaznego srodka , spetniajqcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
6. Odwotujqcy przesyta kopi~ odwo~ania zamawiajqcemu przed uplywem terminu do wniesienia
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7.

8.

9.

10.

11 .

24.

odw~ania w taki spos6b, aby m6g~ on zapoznac si~ z jego tresci q przed up~ywem tego
terminu . Domniemywa si~ , iz zamawiajqcy m6g~ zapoznac si~ z tresci q odwo~ania przed
uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodk6w komunikacji elektronicznej.
Odwo~anie wnosi si~ w terminie 5 dni od dnia przes~ania informacji 0 czynnosci
zamawiajqcego stanowiqcej podstaw~ jego wniesienia - jezeli zosta~y przes~ane przy uzyciu
srodk6w komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni - jezeli zosta~y przes~ane winny
spos6b .
Odwo~anie wobec tresci og~oszenia 0 zam6wieniu oraz postanowien specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia wnosi si~ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og~oszenia w
Biuletynie Zam6wien Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia na stronie internetowej .
Odwo~anie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 23.7 i 23.8 wnosi si~ w terminie 5
dni od dnia, w kt6rym powzi~to lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna by~o
powziqc wiadomosc 0 okolicznosciach stanowiqcych podstaw~ jego wniesienia .
Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odw~ania poinformowac
zamawiajqcego 0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podj~tej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci , do kt6rej jest zobowiqzany , na kt6re nie przys~uguje odwo~anie . W
przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajqcy powtarza czynnosc albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, informujqc 0 tym wykonawc6w w spos6b przewidziany
w ustawie dla tej czynnosci.
Pozosta~e prawa i obowiqzki wykonawc6w w toku wnoszenia srodk6w ochrony prawnej
okreslone Sq w Dziale VI ustawy Prawo zam6wien publicznych.

BADANIE I OCENA OFERT

1. W toku badania i oceny ofert zamawlaJqcy moze zqdac od wykonawc6w wYJasnlen
dotyczqcych tresci z~ozonych ofert i dokument6w potwierdzajqcych spe~nianie warunk6w
udzia~u w post~powaniu.
2. Zamawiajqcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omy~ki pisarskie oraz oczywiste omy~ki
rachunkowe a takze inne omy~ki polegajqce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjq, nie
powodujqce istotnych zmian w tresci oferty, n liezw~ocznie zawiadamiajqc 0 tym wykonawc~,
kt6rego oferta zosta~a poprawiona.
3. Jezeli oferta zawierac b~dzie razqco niskq cen~ w stosunku do przedmiotu zam6wienia ,
zamawiajqcy zwr6ci si~ do wykonawcy 0 udzielenie w okreslonym terminie wyjasnier'l
dotyczqcych element6w oferty majqcych wp~yw na wysokosc ceny.
4. Zamawiajqcy odrzuca ofert~ w przypadkach okreslonych wart. 89 ust. 1 ustawy Prawo
zam6wier'l publicznych.
5. Zamawiajqcy przyzna zam6wienie temu wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ 'i zosta~a oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu 0 podane w og~oszeniu 0 zam6wieniu i SIWZ kryteria wyboru
oferty.
6. Zamawiajqcy informuje wszystkich wykonawc6w 0:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazw~ albo imi~ i nazwisko, siedzib~ albo
miejsce zamieszkania i adres , jezeli jest miejscem wykonywania dzia~alnosci wykonawcy,
kt6rego ofert~ wybrano , oraz nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jezeli Sq miejscami wykonywania dzia~alnosci wykonawc6w,
kt6rzy z~ozyli oferty, a takze punktacj~ przyznanq ofertom w kazdym kryterium oceny ofert
~ ~qcznq punktacj~ ,
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b)
c)

wykonawcach , kt6rzy zostali wykluczeni ,
wykonawcach , kt6rych oferty zosta~y odrzucone, powodach odrzucenia oferty , a w
przypadkach , 0 kt6rych mowa wart . 89 ust. 4 i 5 braku r6wnowaznosci lub braku
spe~niania wymagari dotyczqcych wydajnosci lub funkcjonalnosci ,
d) wykonawcach, kt6rzy z~ozyli oferty niepodlegajqce odrzuceniu,
e) uniewaznieniu post~powania ,
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Informacje, 0 kt6rych mowa powyzej zamawiajqcy zamiesci na swojej stronie internetowej .
8. Jezeli wykonawca , kt6rego oferta zosta~a wybrana , uchyla si~ od zawarcia umowy w sprawie
zam6wienia publicznego lub nie wnos,i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ,
zamawiajqcy moze wybrac ofert~ najkorzystniejszq sposr6d pozosta~ych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzq przes~anki
uniewaznienia post~powania, 0 kt6rych mowa w art 93 ust. 1 ustawy Prawo zam6wieri
publicznych .
25.

R~KOJMIA

I OKRES GWARANCJI
1. Zamawiajqcy wymaga zapewnienia okresu gwarancji jakosci na przedmiot zam6wienia przez
okres minimalny 12 miesi~cy , liczone od dnia odbioru koricowego Przedmiotu Zam6wienia .
2. Wykonawca moze zaoferowac wiqzqce dla niego przed~uzone okresy gwarancji (kryterium
oceny ofert) tj . do 36 miesi~cy liczone od dnia odbioru koricowego Przedmiotu Zam6wienia.
3. Zamawiajqcy nie wyd~uza ustawowego okresu r~kojmi i postanawia, ze dla niniejszego
kontraktu r~kojmia wyniesie 2 lata. Termin r~kojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
UWAGA:
1. Okres gwarancji jakosci na przedmiot zam6wienia stanowi kryterium wyboru oferty .
2. Okres gwarancji na przedmiot zam6wienia nalezy okreslic w formularzu oferty w
miesiqcach w liczbach ca~kowitych. W przypadku okreslenia okresu gwarancji w wartosci
u~amkowej, zamawiajqcy zaokrqgli wartosc u~amkowq w d6~ do najblizszej liczby ca~kowitej.
3. Oferta z niewype~nionym polem , w kt6rym naleza~o podac d~ugosci okresu gwarancji, 0
kt6rych mowa w zdaniu poprzednim b~dzie traktowana jako wazna nie podlegajqca
odrzuceniu i zostanie poddana ocenie - oferta nie otrzyma zadnych punkt6w w kryterium
(0 punkt6w) - pod warunkiem, iz nie b~dzie innych powod6w skutkujqcych odrzuceniem
takiej oferty.
4. Warunki gwarancji zawarte zosta~y w za~qczniku do nr do SIWZ -za+. nr 6 do SIWZ - Istotne
postanowienia umowy

ZAtACZNIKI DO SIWZ:
!

Zatqcznik nr 1

Formularz oferty

Zatqcznik nr 2 _.

Oswiadczenie wykonawcy dotyczqce

spe~niania

warunk6w

udzia~u

w
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post~powaniu

Zatqczn i k nr 3

I

Oswiadczenie wykonawcy dotyczqce przestanek wykluczenia z

Zatqcznik nr 4

Wykaz dostaw

Zatqcznik nr 5

Informacja

Zatqcznik nr 6

Istotne postanowienia umowy (wzor)

0

przynaleznosci do grupy kapitatowej

post~powania

Zalqcznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
" Dostawa elementow wyposazenia
na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce"

Zamawiajqcy:
Gmina Krzeszyce
ut. S kwierzyriska 16 66-435 Krzeszyce

Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
I

REGON :
NIP:
Nr telefonu :
Nr faxu :
Adres e-mail:

Niniejszym skladamy ofert~ w post~powaniu 0 udzielen ie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego wykonanie zadania pn.: "Dostawa elementow wyposazenia na
potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce"
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia za :
a) kwot~ netto : .... .. .. .. .. ......... ... ... ... . .. ... ... ..... .. . .. ..... . ... ... ... . .. ... ... . .. .. .. .. zf
b) stawka podatku VAT : .. , ............ .. .... . %
c)

kwota podatku VAT : ........... . .. . " .... .. .... .. .......... .. ....... .. ... . .. .. .. ........ zf

d)

kwot~

brutto : .. . ... .. ... .. . .... .. .............. .. .. ... ... . .. ...... . ........ . ...... .. .... .. .... zf

(sfownie brutto : .. . .. .
... ...... ... ... .. ....... ... ... ... .. . ......... ... .. ... ...... ... ....... . .. .... ... ..... .. .. )
przy czym oswiadczamy, ze wynagrodzenie okreslone powyzej obejmuje wykonanie wszystkich
niezbE;!dnych dostaw i innych swiadczeri niezbE;!dnych do prawidfowego i pefnego wykonania Umowy.
UWAGA: Wykonawca skladajqc ofertf'? informuje w formie pisemnej zamawiajqcego, czy wybor oferty

bf'?dzie prowadzi6 do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, wskazujqc nazwf'? (rodzaj)
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towaru tub uslugi, ktorych dostawa tub swiadczenie bf?dzie prowadzic do jego powstania, oraz
wskazujqc ich wartosc bez kwoty podatku. W razie braku oswiadczenia przyjmuje sif?, te oferty bf?dzie
prowadzic do powstania u zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, co Wykonawca niniejszym
potwierdza.
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia- do 15 grudnia 2020 r.
3. Oswiadczamy, ze udzielimy gwarancji jakosci na Przedmiot Zam6wienia w okresie

12

miesi~cy

24 miesiC\ce

*zaznaczyc wtasciwe np. za pomocq znaku "x" w w taki spos6b zeby Zamawiajqcy nie miat
wqtpliwosci , kt6ry okres Wykonawca deklaruje. Brak wyraznego zaznaczenia lub brak zaznaczenia
w og61e b~dzie powodowac, ze Zamawiajqcy przyjmie, ze Wykonawca zaoferowat okres gwarancji
12 miesi~cy . Termin jest liczony od daty bezusterkowego odbioru koncowego i okres ten b~dzie
uwzgl~dniony w zawartej Umowie. Jest to kryterium oceny ofert 0 wadz.e 40% .
4. Oswiadczamy, ze ponosimy odpowiedzialnosc z tytutu r~kojmi za wady powstate w trakcie realizacji
zam6wienia , kt6re zostanie wykonane wtasnymi sitami bqdz przy udziale podwykonawc6w.
5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy si~ ze Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz zdobytem/zdobylismy informacje konieczne do przygotowania oferty .
6. Oswiadczamy, ze uwazamy si~ za zwiqzanych niniejszq ofertq na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia - przez okres 30 dni.
7. Oswiadczamy, ze akceptujemy istotne dla stron postanowienia , kt6re zostanq wprowadzone do
tresci umowy okreslone w zatC\czniku nr 6 do SIWZ, a w przypadku wybrania naszej oferty
zobowiqzujemy si~ do podpisania umowy na warunkach okreslonych w zatqczniku nr 6 do SIWZ
oraz w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajqcego . Jestesmy swiadomi , ze gdyby z naszej
winy nie doszto do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
8. Wadium w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysiC\ce ztotych) zostato wniesione w dniu
..... ..... .. ... ....... .. ... w formie .... ........ ......... ..... .... ..... ... ... ... ... ... .. ... .... ... ... .... .... ... .. ... ...... .... ..... .. .... .. ..
9. Wadium wniesione w formie

pieni~znej

nalezy zwr6cic na rachunek nr ..... .... ..... ..... ..... .. .. . .

10. Oswiadczam, ze ( niepotrzebne skreslic):
wyb6r oferty nie b~dzie prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego.
* wyb6r oferty b~dzie prowadzic do powstania u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego w
odniesieniu do nast~pujqcych towar6w:
a)
b)

.... ... .. .. ... .... .... .. .. .. .... .. ... ... ..... ... ........ ......... ..... ..... ..... ....... ... . .. .. .... .. ..... ... ... .... .... ... ...,
... ...... ... ..... ... ... ....... .... ... ... ... ... .... ... ... .... ...... .. .. ... ........ .. ..... ...... .... ...... .. ........... ..... .... ,

Wartosc towarul ustug powodujqca obowiqzek podatkowy u Zamawiajqcego to ..... .. .... . zt netto.
UWAGA : *dotyczy wylqcznie Wykonawcow, ktorych oferty bf?dq generowac obowiqzek doticzania
wartosci podatku VA T od wartosci netto oferty, tj. w przypadku: wewnqtrzwspotnotowego nabycia
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towar6w, mechanizmu odwr6conego obciqtenia, 0 kt6rym mowa wart. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 0
podatku od towar6w i uslug, importu uslug lub importu towar6w, z kt6rymi wiqte si£? obowiqzek
doliczenia przez zamawiajqcego przy por6wnaniu cen ofertowych podatku VA T.

11. Oswiadczmy, ze jestesmy: (wtasciwe zaznaczyc)
a.

mikroprzedsi~biorstwem

tak

0 nie

b. ma+ym przedsi~biorstwem 0 tak
c. srednim przedsi~biorstwem 0 tak

0 nie
0 nie

[J

UWAGA:
Za/ecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczqce definicji mikroprzedsi~biorstw oraz malych i
srednich przedsi~biorstw (Oz.u. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje Sq wymagane wylqcznie
do celow statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsi~biorstwo, ktore zatrudnia mniej nit 10 osob i ktorego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 miJionow EUR.
Male przedsiebiorstwo: przedsi~biorstwo, ktore zatrudnia mniej nit 50 osob i ktorego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 miJionow EUR.
Srednie przedsiebiorstwa: przedsi~biorstwa, ktore nie Sq mikroprzedsi~biorstwami ani malymi
przedsi~biorstwami i ktore zatrudniajq mniej nit 250 osob i ktorych roczny obrot nie przekracza
50 miJionow EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miJionow EUR.

12. Oswiadczamy, ze podwykonawcom zamierzamy powierzyc wykonanie
zam6wienia

Cz~sci

zamowienia, ktorych wykonanie zostanie
powierzone podwykonawcom

nast~pujqcych

CZ~SCI

Nazwa, adres
podwykonawcy

I

Uwaga l W przypadku braku wskazania CZ~SCI zamowlenia , kt6rej wykonanie b~dzie powierzone
podwykonawcom , przyjmuje si~ , ze ca+osc zam6wien ia zostanie zrealizowana si+ami w+asnymi
wykonawcy .
13. Oswiadczamy, iz w celu potwierdzenia spe+nienia warunk6w udzia+u w post~powaniu, polegamy na
zasobach podmiot6w trzecich wskazanych ponizej , kt6rym zostanie powierzona realizacja
nast~pujqcych cz~sci, zam6wienia :

Nazwa i adres Podmiotu Trzeciego

r-'

Zakres

udost~pnionych

zasob6w
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15. Wszelkq korespondencj~ w sprawie niniejszego post~powania nalezy kierowac na adres:

Korespondencj~ w sprawie niniejszego post~powania wysy~anq faksem lub mailem nalezy kierowac
na nr faksu/adres email: .......... .. .............. .... ...... .. ....................... ... ... .... ........ .. ... . ................ ......... .

16. Integralnq cz~sc oferty stanowiq nast~pujqce dokumenty:

1.

.. ....... .. ...... .. ..... ..... ... .............. .... .. .... ....... .... ... ... ....... .... ... ..... ..... ... .... ...

2 . .... ...... .. .... ..... ...... ... ...... ........... ... .. ...... .... .. .. ... ....... ...... ............ ....... .. ... ........ .. ..
3.
I miejscowosc i datal
./podpis osoby dzialaj9cej w imieniu Wykonawcyll
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Zatqcznik nr 2 do SIWZ
Zamawiajqcy:
Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzynska 1666-435 Krzeszyce
Wykonawca:
(pelna nazwal firma, adres, w zaleznosci
od podmiotu: NIPIPESEL, KRSICEiDG)
reprezentowany przez:
(imi€1, nazwisko, stanowiskolpodstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dni,a 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST~POWANIU
Na potrzeby post~powania 0 udzielenie zam6wienia publicznego pn .: "Dostawa element6w
wyposazenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce", prowadzonego przez Gmin~ Krzeszyce,
oswiadczam , co nast~puje:
INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam , ze spetniam warunki udziatu w post~powaniu okreslone przez zamawiajqcego w SIWZ
.. ... ... ... ... .. .. .. (miejscowosc) , dnia .... .. .... . .. ... ... r.
(podpis)

INFORMAC A W ZWIJ\ZKU Z POL GANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam , ze w celu wykazania spetniania warunk6w udziatu w post~powaniu , okreslonych przez
zamawiajqcego w....... .. .. . .... .......... .. .... ...... .... . ... .. .. ....... ........ ... .. . ... .. (wskazac dokument i
wlasciwq jednostk€1 redakcyjnq dokumentu, w ktorej okreslono warunki udzialu w post€1Powaniu),
polegam na zasobach nast~pujqcego/ych podmiotu/6w: ... ... ....... .. ....... ..... .... ... .... ..... ... .. .... , w
nast~pujqcym zakresie: .. .... ...
. ' " .. .. .. .. .... ... ... (wskazac podmiot i okreslic odpowiedni
zakres dla wskazanego podmiotu) .

------

... ... ... ... .. . .... .... (miejsco wo(6) , dnia .... .. ... ... .. .. .. .. r.

o

WIADCZENIE DOTiCL\CE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam , ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach Sq aktualne
i zgodne z prawdq oraz zostaty przedstawione z petnq swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia
zamawiajqcego w btqd przy przedstawianiu informacji .
... .. . ... .. . ... .... .. . (miejscowosc) , dnia .... .. .. ..... ... .... r.
(podpis)
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Zatqcznik nr 3 do SIWZ
Zamawiajqcy:
Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzynska 16 66-435 Krzeszyce

Wykonawca:

(pelna nazwalfirm a, adres, w zaleinosci
od podmiotu: NIPIPESEL, KRSICEiOG)
reprezentowany przez:

(imif?, nazwisko, stanowiskolpodstawa
do reprezentacji)
Oswiadczenie Wykonawcy
dotyczqce przestanek wykluczenia z post~powania
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych
Na potrzeby post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego pn.: "Dostawa elementow
wyposazenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce" , prowadzonego przez Gmin~ Krzeszyce
oswiadczam, co nast~puje :

OSWlADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam , ze nie podlegam wykluczeniu z
23 ustawy Prawo zam6wien publicznych.
2. Oswiadczam , ze nie podlegam wykluczeniu z
ustawy Prawo zam6wien publicznych .

post~powania

na podstawie art . 24 ust 1 pkt 12

post~powania

na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1

... ... ... .... .. .. .. .... (miejscowosc) , dnia ... .... ....... .. ... . r.
(po dpis)
Oswiadczam , ze zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z post~powania na podstawie
art . .. . ... .. . .... ustawy Prawo zam6wien publicznych
(podac majqcq zastosowanie podstawf? wykluczenia sposrod wymienionych wart. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamowiefl publicznych) .
Jednoczesnie oswiadczam , ze w zwiqzku z ww. okolicznosciq, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo
zam6wien publicznych podjqtem nast~pujqce srodki naprawcze: ..... .. .... ... . ... ..... .

.. . ... .... .... .. ..... . (miejscowosc), dnia .... ... ... .... ...... r.

OSWlADCZENIE
WYKONAWCA:

aGTYeZACE

PODMIOTU,

NA
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Oswiadczam, ze w stosunku do nastE;pujqCego/ych podmiotu/t6w , na kt6rego/ych zasoby
powofujE; siE; w niniejszym PostE;powaniu , tj.: ... .... . ... .... .. ... ... ....... . ... ..... . .... ....... . (podac pelnq
nazwf?l firm f?, adres, a takt e W zaletnosci od podmiotu: NIPIPESEL, KRSICEiDG)
nie zachodz q podstawy wykluczenia z PostE;powania 0 udzielenie zam6wienia na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 13 - 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zam6wien publicznych

.... ... .. .. . ...... .. (miejscowosc), dnia ...... . .. . .. ...... r.
(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBGDI\CEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOt.UJE SIG WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze w stosunku do nastE;pujqCego/ych podmiotu/t6w, bE;d'qcego/ych podwykonawcq/ami :
... ... ... .. . ... ... ...
. . ... .... .. .. . .... .. '" ... .. . .. . ..... ... ..... .. .... . ... (podac pelnq nazwf?l firmf?, a dre s,
a takte W zalet nosci od podmiotu: NIPIPESEL, KRSICEiDG) , nie zachodz q podstawy wykluczenia z
PostE;powania 0 udzielenie zam6wienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy
Prawo zam6wien publicznych .

... ... .. .. .. ... .. .. .... (miejscowosc) , dnia ..... . .. . ... ...... .. r.
(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje pod'ane w powyzszych oswiadczeniach Sq aktualne i zgodne z
prawd q oraz zostafy przedstawione z pefnq swiadomosci q konsekwencji wprowadzenia zamawiajqcego
w btqd przy przedstawianiu informacji .

.. .. ... .... . .. .. .... .. (miejscowosc), dnia . . " . .. ... ...... ... r.

(podpis)
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Zatqcznik nr 4 do SIWZ
Zamawiajqcy:
Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzynska 16
66-435 Krzeszyce
Wykonawca:

"Dostawa element6w wyposazenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce"
WYKAZ DOSTAW
Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz zafqczeniem dowod6w dotyczqcych najwazniejszych dostaw,
okreslajqcych czy dostawy te zostafy wykonane w spos6b nalezyty:
I.p

1

Nazwa i opis zadania lokalizacja
(nalezy okreslic informacje istotne dla
spelnienia warunku udzialu w
PostlilPowaniu)
Nazwa:
Lokalizacja :
dostawie
Opis : Zadanie polegalo na
wyposazen ia
(obejmuj~cego
mi~dzy
innymi dostaw~ ogrodzenia, lub dostaw~
bramy,
lub
dostaw~
boks6w
magazynowych,
lub
dostaw~
kontener6w,
lub
dostaw~
wagi
samochodowej
przejazdowej)
0
minimalnej wartosci nie mniejszej nii:
50.000 PLN (pi~(:dziesi~t tysi~cy zlotych
00/100), poparte dokumentami (dowodami)
potwierdzajqcymi , ze dostawy zostaly
wykonane w sposob nalezyty.

Wartosc
dostaw
w PLN

Termin realizacji
(dzier'l, miesiCic i rok
rozpoczlilcia oraz
zakonczenia)

Nazwy i adres
zamawiaj~cego

(nazwa, ad res,
nr telefonu)

Rozpocz~cie:

ddlmmlrrrr
Zakoriczenie:
ddlmmlrrrr

Zamawiajqcy nie wymaga aby dostawy
potwierdzajClce spelnienie warunku udzialu
w Postf;lpowaniu by/y zrealizowane w
ramach jednej umowy.

TAKlNIE*
(*niepotrzebne skreslic)
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2

Nazwa:
Lokalizacja:
dostawie
Opis : Zadanie polegato na
mi~dzy
wyposazenia
obejmuj<lcego
innymi dostaw~ ogrodzenia, lub dostaw~
bramy,
lub
dostaw~
boks6w
magazynowych,
lub
dostaw~
kontener6w,
lub
dostaw~
wagi
samochodowej
przejazdowej)
0
minimalnej wartosci nie mniejszej nit
50.000 PLN (pi~cdziesi<lt tysi~cy ztotych
00/100) , poparte dokumentami (dowodami)
potwierdzajqcymi, ze dostawy zostaty
wykonane w spos6b nalezyty.

Rozpocz~cie:

ddlmmlrrrr

Zakoriczenie :
dd/mmlrrrr

Zamawiajqcy nie wymaga aby dostawy
potwierdzajqce spetnienie warunku udziatu
w post~powaniu byty zrealizowane w
ramach jednej umowy.
TAK/NIE*
(*niepotrzebne skreslic)

Uwaga: Nalety za{qczyc dowody, okreslaJqce, czy dostawy zosta{y wykonane w spos6b naletyty, przy
czym dowodami, 0 kt6rych mowa Sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez podmiot , na
rzecz kt6rego dostawy by{y wykonywane, a jeteli z uzasadnionej przyczyny 0 obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokument6w -inne dokumenty .
... ...... ..... ... .. .... (miejscQWQs6) , dnia .. .... ... ..... . ... . r.
. ...... ... ... .. . (podpis)
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Zatqcznik nr 5 do SIWZ
Wykonawca:
(pelna nazwalfirma, adres, w zaletnosci
od podmiotu: NIPIPESEL, KRSICEiOG)
reprezentowany przez:

(imi£?, nazwisko, stanowiskolpodstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie 0 przynaleznosci do grupy kapitatowej
sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zam6wien publicznych
Przyst~pujqC

do post~powania w sprawie udzielenia zam6wienia pn .: "Dostawa element6w
wyposazenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce " oswiadczamimy, ze:
1) nie nalez~/my do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0
ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm .) *
2) nalez~imy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0
ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm .) *z Wykonawcami, kt6rzy
zfozyli w Niniejszym post~powaniu oferty. W celu wykazania , ze istniejqce pomidzy nami
powiqzan ia nie prowadzq do zakf6cenia konkurencji w niniejszym post~powaniu 0 udzielenie
zam6wienia przedstawiamy stosowne dokumenty illub informacje, stanowiqce zafqcznik do
niniejszego oswiadczenia*
*skreslic niewfasciwe
Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane powyzszym oswiadczeniu Sq aktualne i zgodne z
prawdq oraz zostafy przestawione z pefnq swiadomosci q konsekwencji wprowadzenia Zamawiajqcego
w bfqd przy przedstawianiu informacji .

.. . .. ... .. .... ... .. (miejscowosc) , dnia .... .. .. .... .. .. .... r.

(podpis)
Uwaga:
Niniejsze oswiadczenie Wykonawca przedktada Zamawiajqcemu po otwarciu ofert, w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajqcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.
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