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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

 art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  
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Znak postępowania: SD.26.18.2017 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej „Specyfikacją”) 

WSTĘP 

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców 

ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego pn. „Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły 

Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie”. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.) oraz wydanych do niej obowiązujących aktów 

wykonawczych. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 

1) Zamawiający, Szkoła  - Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie; 

2) Wykonawca - podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej) ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) SIWZ - specyfikacja istotnych warunków udzielenia zamówienia; 

4) Ustawa, „pzp” - ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z 

późn. zm.); 

5) zamówienie – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ; 

6) postępowanie – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza 

specyfikacja. 

 

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 
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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny  

Adres: ul. W. Umińskiego 12,  03-984 Warszawa 

telefon: 22 671-11-66   faks: 671-11-66 wew. 10 

www: www.sp312.waw.pl  email: sp312@edu.um.warszawa.pl 

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164  

z poźn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień 

publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

2.1. Tytuł i zakres zamówienia 

2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

„Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 312 

 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie”  

polegające na dostawie pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 312  

im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie, z podziałem na 7 części: 

 

Część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej 

Część 2 – pomoce dydaktyczne do pracowni języka angielskiego 

Część 3 – pomoce dydaktyczne do pracowni muzycznej 

Część 4 – pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej 

Część 5 – pomoce dydaktyczne do pracowni edukacji wczesnoszkolnej 

Część 6 – lektury do biblioteki szkolnej 

Część 7 – tablica interaktywna z projektorem i elementami do montażu  

 

Pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie poszczególnych pracowni wymienionych w częściach 1- 7 

niniejszego zamówienia zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1. do SIWZ. 

2.1.2. Zamawiający zastrzega, iż oferowane dostawy muszą spełniać następujące wymagania: 

1) Wszelkie pomoce dydaktyczne, wchodzące w zakres dostawy, muszą być fabrycznie nowe, wolne od 
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wad i dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. 

2) Wszystkie dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, 

certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wymogi obowiązujących norm. Wykonawca dostarczy 

właściwe atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości dla konkretnych przedmiotów wraz z ich dostawą. 

3) Ewentualne nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub 

producenta, zostały podane przykładowo, w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów 

jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych. Wykonawca może zaoferować przedmioty 

równoważne, z zastrzeżeniem, by przedmioty te posiadały parametry jakościowe, funkcjonalne  

i użytkowe nie gorsze od parametrów wskazanych przez zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż zaoferowane przedmioty posiadają nie gorsze parametry 

jakościowe, funkcjonalne i użytkowe niż określone przez zamawiającego, w szczególności 

przedstawiając wraz z ofertą szczegółowy opis i specyfikację tych produktów. 

2.1.3. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem ze Wspólnego Słownika Zamówień – 

przedmiot główny: 39162100-6 

Część 1: pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej – CPV 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 
39162200-7, 48000000-8 

Część 2: pomoce dydaktyczne do pracowni języka angielskiego CPV 39162100-6, 39162000-5, 39162110-
9, 39162200-7 

Część 3: pomoce dydaktyczne do pracowni muzycznej – CPV 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 
39162200-7 

Część 4: pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej - CPV 39162100-6, 39162000-5, 39162110-9, 
39162200-7 

Część 5: pomoce dydaktyczne do pracowni edukacji wczesnoszkolnej CPV 39162100-6, 39162000-5, 
39162110-9, 39162200-7 

Część 6: lektury do biblioteki szkolnej – 22113000-5, 39162100-6, 39162000-5 

Część 7: tablica interaktywna z projektorem i elementami do montażu 39162100-6, 39162000-5, 
39162110-9, 39162200-7, 30213000-5, 48000000-8 
 

2.1.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, liczba części 7: 

Część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznej; 

Część 2 – pomoce dydaktyczne do pracowni języka angielskiego; 

Część 3 – pomoce dydaktyczne do pracowni muzycznej; 

Część 4 – pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej; 

Część 5 – pomoce dydaktyczne do pracowni edukacji wczesnoszkolnej; 

Część 6 – lektury do biblioteki szkolnej; 

Część 7 – tablica interaktywna z projektorem i elementami do montażu. 

Każda w/w część stanowi oddzielną część zamówienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wszystkie 

części zamówienia lub na wybrane części zamówienia.  
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2.2.  Zamówienia wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Oferty niejednoznaczne (zawierające 

propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) będą odrzucone. 

 

3.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie wcześniej niż 

16.08.2017 r. a nie później niż 15.09.2017 r.   

 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI: 

Wymagany termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury, po dostawie wszystkich elementów wchodzących w skład danej części zamówienia. Płatność nastąpi 

przelewem na konto Wykonawcy. 

 

5.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

5.1.  O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w pkt 5.2. i 5.3 niniejszej Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

5.2. Wykonawca musi spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:  

5.2.1. posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej;  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału 

w postępowaniu. 

5.2.2. być w dobrej sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału 

w postępowaniu. 

5.2.3. posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędna do realizacji zamówienia . 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału 

w postępowaniu. 

5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu jeżeli na podstawie:  

5.3.1. art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy, złoży stosowne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 (sekcja I pkt 1) do niniejszej Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia .  

5.3.2. art. 24 ust. 5 pkt 1- 4 ustawy, złoży stosowne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania - na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 (sekcja I pkt 2) do niniejszej Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

5.3.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 

ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 

środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
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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. 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. 

5.4.  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. 

5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni 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; 

5.6. Zamawiający oceni, 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 pkt 1 - 4 ustawy Pzp; 

5.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w ust. 5.2 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego: 

5.7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

5.7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

5.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji warunki określone w 

rozdziale 5 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

5.9. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia 

na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale 6 SIWZ. 

5.10. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków określonych w rozdziale 5 SIWZ skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

5.11. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

5.12. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty. 

5.13. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

5.13.1. Jest niezgodną z ustawą. 
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5.13.2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.13.3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

5.13.4. Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5.13.5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego 

5.13.6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

5.13.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 

5.13.8. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

5.13.9. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

6.  WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POWODU NIESPEŁNIENIA WARUNKOW 

6.1. Wykonawca składa wraz z ofertą (zgodną z Załącznikiem nr 2 do SIWZ): 

6.1.1. wypełniony i podpisany kosztorys cenowy (zgodnie z Załącznikiem 3 do SIWZ). 

6.1.2. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których 

mowa w art. 22 ust. 1, 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych aktualne na 

dzień złożenia oferty oświadczenie o spełnieniu ww. warunków (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ).   

Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego  

- w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe 

oświadczenie składa każdy z nich. 

6.1.3. w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia 

 z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 5 do SIWZ)  

Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego 

 - w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe 

oświadczenie składa każdy z nich. 

6.1.4. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe 

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  

w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno 

być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 
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6.1.5. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz 

z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych  

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 

poz. 114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

6.1.6. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy). 

6.2. 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 lub kryteriów selekcji, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym 

mowa w  pkt 6.1.2. 

6.3.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3.  

6.4. Informacje zawarte w powyższych oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.5. Wykonawca, bez wezwania,  w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert, 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. (oświadczenie stanowi Załącznik numer 6 

do SIWZ). 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument 

musi złożyć każdy Wykonawca. 

6.6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 

2015, poz. 184 z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 

konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.7.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona (uzyskała najwyższą liczbę punktów), do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:  

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

mailto:sp312@edu.um.warszawa.pl


Przetarg nieograniczony pn. „Doposażenie w pomoce dydaktyczne  

Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie” 

Strona 9 z 20 

   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny 
ul.  W. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa 

telefon: 22 671-11-66 faks: 22 671-11-66 wew. 10 
www.sp312.waw.pl email: sp312@edu.um.warszawa.pl 

upływem terminu składania ofert , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (składane na wezwanie zamawiającego), 

6.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz 

oświadczeń, wg Załącznika 4, 5 do SIWZ), zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.7 składa dokument 

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert); 

6.9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Wymagana data wystawienia dokumentów zgodnie z 

zapisami pkt 7.4. 

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 

7. SPOSOB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

LUB DOKUMENTOW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami 

• w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest:  

Izabela Brodziak , tel. . 22 671-11-66, e-mail: sp312@edu.um.warszawa.pl. 

• w sprawach formalnych jest:  

Kamila Rudzińska, tel. 22 253 36 03  

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ, zmiany SIWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania będzie zamieszczana na stronie internetowej 

Zamawiającego www: www.sp312.waw.pl  

7.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 

r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).  

7.3. Dokonany przez Wykonawcę wybór sposobu złożenia: oświadczeń i/lub dokumentów powinien 

uwzględniać obowiązek zachowania przez Wykonawcę wymagań w zakresie pisemnej formy oferty oraz 

obowiązku zachowania postaci składanych dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ. 
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7.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy, zgodnie z wyborem 

Zamawiającego, przekazują drogą elektroniczną lub faksem lub pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.5. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres 

Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny , ul. W. Umińskiego 12,  03-984 Warszawa; 

sp312@edu.um.warszawa.pl 

7.6. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany 

jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia 

ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób wyjaśnienia, uzupełnienie 

lub zmiana staną się częścią SIWZ i będą dla Wykonawców wiążące. 

  

8. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 

8.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. 

8.2. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej www.sp312.waw.pl 

8.3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

8.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny 

będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 

z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wprowadzenie tych zmian, o czym poinformuje Wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej www.sp312.waw.pl Zapis pkt 8.3 

stosuje się odpowiednio. 

 

9.  TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ. 

9.1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  

z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ – kierując swoje zapytania drogą elektroniczną lub faksem lub 

pisemnie. 

9.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

9.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, drogą elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej 

www.sp312.waw.pl 
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9.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, 

o którym mowa w pkt 9.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

9.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 

9.2. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

11.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni. 

 

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

12.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 

do SIWZ, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. Oprócz dokumentów wymaganych w pkt. 

7 i 8 SIWZ do formularza oferty obowiązkowo winien być załączony wypełniony:· Załącznik Nr 3 do SIWZ tj. 

Kosztorys cenowy. 

12.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem art. 93 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

12.4. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w języku polskim, oraz  podpisana przez osobę 

umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez 

osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. 

Za osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania 

firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym 

pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub poświadczone notarialnie. 

12.5. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 

"za zgodność z oryginałem", z tym że wszystkie oświadczenia należy składać w oryginale. 

12.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców, na postawie art. 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 

12.6.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia  lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz 

zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia  publicznego; 
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12.6.2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi, 

precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika, powinno też wskazywać wszystkich 

Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie oraz musi być podpisane przez Wykonawcę 

(Wykonawców) udzielających pełnomocnictwa. 

12.6.3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem; 

12.6.4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać: 

a) w formularzu ofertowym - dane dotyczące lidera konsorcjum (z wyraźnym jego zaznaczeniem) 

oraz dane każdego z członków konsorcjum; 

b) w pozostałych dokumentach wystarczające będzie wpisanie danych lidera konsorcjum (np. firma 

ABC – Lider konsorcjum). 

12.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez 

osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. 

12.8. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

12.9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne udostępnia się od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

12.10. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.) rozumie się nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

tj. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofercie. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

12.11. Ofertę wraz z wymaganymi Załącznikami na ponumerowanych zapisanych stronach należy umieścić w 

trwale zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na adres 

Zamawiającego wskazany w rozdziale  1 SIWZ oraz opatrzonej napisem: 

Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 

 

Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie 

Znak sprawy: SD.26.18.2017 

Oferta dot. zamówienia pn. „Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-

Zarembiny w Warszawie” 

Nie otwierać przed  4 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00  
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Część nr ……. (podać numer jednej lub więcej części zamówienia, której dotyczy oferta) 

 

12.12. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi  Wykonawca. 

 

13.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1. Ofertę w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdziale 12 niniejszej SIWZ 

należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 sierpnia 2017 r., godz. 8.30 w Szkole Podstawowej 

nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny  w Warszawie, ul.   W. Umińskiego 12,  03-984 Warszawa, pokój 

„Sekretariat” (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego). 

Pokój „Sekretariat” jest czynny od poniedziałku do piątku od 800 – 1400.  

13.2. Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po 

modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta  

tj. w zamkniętej trwale kopercie, oznakowanej jak w rozdziale 12 SIWZ z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. 

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one 

dołączone do oferty. 

13.3. Zamawiający niezwłocznie, bez otwierania zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

13.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia. 

13.5. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny  w Warszawie, ul. W. Umińskiego 12,  03-984 Warszawa, 

w sekretariacie. 

13.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

13.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. 

 

14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

14.1. Cena oferty  powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. 

14.2. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia dotyczące 

realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

14.3.  Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 

14.4. W przypadku wskazania ceny w innej walucie, Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle 

średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 

14.5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania danej części przedmiotu 

zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, a bez których 

nie można wykonać części przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia warunki realizacji części przedmiotu 
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zamówienia opisane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca przyjmuje na 

siebie ryzyko poprawnego skalkulowania ceny. 

14.6. Cenę, należy obliczyć uwzględniając pełny zakres zamówienia będący przedmiotem niniejszego 

postępowania dla wybranej części. W cenie uwzględnia się wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia oraz wszelkie elementy cenotwórcze, w tym w szczególności: zysk Wykonawcy, cła, 

podatki, koszty produkcji, transportu do miejsca odbioru, badania jakości, ubezpieczenia, rozładunek, 

wniesienie do pomieszczeń Zamawiającego. Dla przedmiotu zamówienia pochodzącego z importu, tj. z 

krajów spoza Unii Europejskiej, cena oferty (PLN) musi uwzględniać wszystkie opłaty, w tym cło 

przywozowe, które są należne w kraju zamawiającego. Cło przywozowe i akcyzę Wykonawca ma obowiązek 

uiścić przed odbiorem dostawy. 

14.7. Cena za realizację części przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji. Cena jest stała do końca 

trwania umowy. 

14.8. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia i wskazania łącznej ceny realizacji danej części przedmiotu 

zamówienia w okresie trwania umowy, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

14.9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys cenowy, według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 3 do SIWZ, przedstawiający ceny jednostkowe dla wszystkich elementów określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia. Wszelkie inne koszty wpływające na cenę, w tym koszty dostawy, muszą zostać 

wliczone w ceny jednostkowe. Brak załączenia kosztorysu ofertowego do oferty będzie stanowił podstawę 

do jej odrzucenia, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

14.10. Wykonawca ma obowiązek podać w kosztorysie cenowym jednostkową  cenę  netto, jednostkową  cenę  

brutto, łączną cenę netto, łączną cenę brutto w odniesieniu do każdej pozycji opisanej w danej części 

zamówienia oraz łączną cenę netto, łączną cenę brutto w odniesieniu do całej części zamówienia. 

14.11. Podana cena oferty (brutto) stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

danej części przedmiotu zamówienia i obejmuje: wynagrodzenie netto oraz podatek od towarów i usług. 

14.12. Wykonawca odpowiada za prawidłowo naliczony podatek VAT. 

 

15. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 

15.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone. 

15.2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród niepodlegających odrzuceniu ofert, na 

podstawie następujących kryteriów: 

15.2.1 Cena (C) – 60% 
15.2.2 Dodatkowa gwarancja od uszkodzeń mechanicznych (GM) – 30% 
15.2.3 Dodatkowy okres gwarancji (OG) – 10% 

15.3. Oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie według następującego wzoru: C+GM + OG. 

15.4. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów 

15.4.1 W ramach kryterium ceny ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

Cn 

C = (------------ x100 pkt) x 60% 

Co 
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gdzie: 

C – liczba punktów w ramach kryterium ceny, 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych 

Co - cena oferty ocenianej  

 

Ocenie w ramach kryterium ceny podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. 

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, 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. 

15.4.2 W ramach kryterium dodatkowej gwarancji mechanicznej zamawiający przyzna odpowiednią 

liczbę punktów za zaoferowanie przez wykonawcę dodatkowej gwarancji na wszystkie elementy 

składające się na przedmiot zamówienia, obejmującej uszkodzenia mechaniczne powstałe w tych 

elementach w okresie gwarancyjnym na skutek korzystania z nich przez uczniów lub pracowników 

zamawiającego. W ramach gwarancji mechanicznej wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia, 

w odpowiedzi na zgłoszenie zamawiającego, nowego elementu przedmiotu zamówienia, który uległ 

zniszczeniu lub uszkodzeniu w okresie obowiązywania gwarancji, przy czym w odniesieniu do jednego 

elementu przedmiotu zamówienia wymiana na nowy może nastąpić maksymalnie dwukrotnie. . Ilość 

punktów zależna będzie od udzielonego okresu gwarancji mechanicznej. Gwarancja mechaniczna 

powinna zostać udzielona w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia na jednolity okres. W 

przypadku zaoferowania różnych okresów w odniesieniu do różnych elementów przedmiotu 

zamówienia, zamawiający do oceny w ramach kryterium przyjmie najkrótszy zaoferowany przez 

danego wykonawcę okres.  

 

Wykonawca otrzyma za zaoferowanie dodatkowej gwarancji mechanicznej może otrzymać 

maksymalnie 30 pkt według poniższego wzoru: 

GMo 

GM = (------------ x100 pkt) x 30% 

GMmax 

gdzie: GM – liczba punktów w ramach kryterium gwarancja mechaniczna, 

GMmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji mechanicznej spośród ofert ocenianych 

GMo – okres gwarancji mechanicznej w ofercie ocenianej  

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez 

wykonawcę w formularzu ofertowym. 

15.4.3 W ramach kryterium dodatkowego okresu gwarancji zamawiający przyzna odpowiednią liczbę 
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punktów za zaoferowanie przez wykonawcę dodatkowego okresu gwarancji, ponad standardowy 

okres gwarancji producenta (także, gdy producent nie udziela gwarancji)  - dla wszystkich elementów 

składających się na przedmiot danej części zamówienia.  

 

Wykonawca, o ile oferuje dodatkowy okres gwarancji ponad standardowy okres gwarancji 

producenta, powinien wskazać krotność przedłużenia okresu gwarancji (np. 6 miesięcy – 

standardowa gwarancja producenta, wykonawca przedłuża gwarancję o kolejne 6 miesięcy – co daje 

łącznie gwarancję o długości 12 miesięcy – w takiej sytuacji wykonawca w ofercie wskazuje krotność 

„2”). W przypadku, gdy producent nie oferuje żadnej gwarancji, na potrzeby niniejszego punktacji 

przyjmuje się, iż wynosi ona 1 miesiąc (w takiej sytuacji, gdy wykonawca oferuje dodatkową gwarancję 

przy krotności 2, oferowany przez wykonawcę dodatkowy okres gwarancji wyniesie 2 miesiące). Ilość 

punktów zależna będzie od udzielonego dodatkowego okresu gwarancji (oferowanej krotności 

wydłużenia gwarancji). Krotność wydłużenia okresu gwarancji powinna zostać zaoferowana taka 

sama w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania różnych 

krotności w odniesieniu do różnych elementów przedmiotu zamówienia, zamawiający do oceny w 

ramach kryterium przyjmie najniższą oferowaną przez danego wykonawcę krotność. 

 

Zamawiający przyzna maksymalnie 10 punktów. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane 

zgodnie ze wzorem: 

OGo 

OG = (------------ x100 pkt) x 10% 

OGmax 

gdzie: 

OG – liczba punktów w ramach kryterium dodatkowego okresu gwarancji, 

OGmax – najwyższa zaoferowana krotność przedłużenia okresu gwarancji spośród ofert ocenianych 

OGo – krotność przedłużenia okresu gwarancji w ofercie ocenianej  

Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez 

wykonawcę w formularzu ofertowym. 

 Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji w dniach lub tygodniach, zamawiający przeliczy liczbę dni 

lub tygodni na miesiące z zaokrągleniem w dół. 

15.5. Maksymalnie, łącznie (pkt 17.1.1; 17.1.2) można uzyskać 100 pkt. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana 

będzie do drugiego miejsca po przecinku. 

15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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15.7. Zamawiający udzieli zamówienia  Wykonawcy, którego oferta: 

15.7.1. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych  

15.7.2. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ; 

15.7.3. została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyska najwyższą 

liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów. 

16. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 

16.1. Z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 7 do SIWZ. 

16.2. Umowa zostanie zawarta z zastrzeżeniem art. 183 ust. 1 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

16.3.  Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w pkt. 18.2 jeżeli w postępowaniu 

została złożona tylko jedna oferta; 

16.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, 

Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć 

Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę spółki cywilnej. 

16.5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę 

regulującą ich współpracę. 

16.6. Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 

16.6.1. podmioty składające ofertę; 

16.6.2. cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 

16.6.3.  zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 

16.6.4. oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż 

okres realizacji zamówienia  oraz okres gwarancji i/lub rękojmi). 

16.7.  Umowa opisana w pkt 18.6  nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem 

zawieszającym. 

 

17.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18.  WARUNKI I USTALENIA, KTORE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY 

Szczegółowe warunki umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZMOWIENIA PUBLICZNEGO 
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19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotów i, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19.2. Na podstawie art. 180 ust 2 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. 

19.3. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności dotyczącej: 

19.3.1. określeniu warunków udziału w postępowaniu. 

19.3.2. Wykluczenia Odwołującego z postępowania., 

19.3.3. Odrzucenia oferty Odwołującego, 

19.3.4. Opisu przedmiotu zamówienia . 

19.3.5. Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

19.4. 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.180 ust.  5 zdanie drugie,  albo 

w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

19.5. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także postanowień SIWZ 

w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 

SIWZ na stronie internetowej. 

19.6. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 21.4 i 21.5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19.7. 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. 

19.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wnosząc 

odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 

19.9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 

taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 

określonych w art. 27 ust. 2. 

19.10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 

okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

19.10.1. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
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19.10.2. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie 

dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o  zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

20. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

Zamawiający żąda, w formie oświadczenia, wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę  firm podwykonawców. 

 

21.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

21.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

21.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację. 

21.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

21.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

21.1.4. unieważnieniu postępowania 

21.2. Informacje, o których mowa w pkt 24.1.1 SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

21.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentacji Wykonawcy.  

21.4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do 

SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. 

21.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 

chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

 

22.  INNE INFORMACJE 

22.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

22.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

22.3. Cena za SIWZ w wersji papierowej: bez opłat za wydruk specyfikacji. 
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Załączniki do SIWZ: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 

2. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ; 

3. Kosztorys cenowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ; 

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 4 do SIWZ; 

5. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania – Załącznik Nr 5 do SIWZ; 

6. Oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SIWZ; 

7. Wzór umowy – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
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