POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA DOSTAWY
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907, 984, 1047) - zwanej dalej „ustawą”

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej) (SIWZ)

Znak sprawy: ZP-271-1/2014
Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w
Jodłówce Tuchowskiej, ,
REGON: 852718462
NIP: 993-03-47-458
Miejscowość: Jodłówka Tuchowska
Adres: 33-173 Jodłówka Tuchowska 275,

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
3.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2013 r., poz. 907, 984, 1047,1473) określanej dalej skrótem Pzp.
3.2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226,
poz. 1817).
3.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U., poz. 1692).
4.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1. Biuletyn Zamówień Publicznych 305286-2014
2. strona internetowa Zamawiającego –www.zsjodlowka.tuchow.pl
3. tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów - Zespół
Szkół, Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej
2.2. CPV:
39161000-8 – meble przedszkolne
37520000-9 – zabawki
39162100-6 – pomoce dydaktyczne
31710000-6 – sprzęt elektroniczny
39720000-5 – sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
44410000-7 – armatura łazienkowa

3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na Zadania:
- Zadanie Nr 2 -Dostosowanie pomieszczeń, /dostawa i montaż/
Szczegółowy wykaz zamawianych urządzeń wraz z ich opisem zawiera załącznik nr 8
- Zadanie Nr 3 - Wyposażenie / dostawa i montaż mebli, dostawa zabawek, pomocy
dydaktycznych i artykułów
plastycznych oraz sprzętu audiowizualnego,
teleinformatycznego.
Szczegółowy wykaz zamawianych mebli i wyposażenia wraz z ich opisem, wykaz
zamawianych zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznychoraz wykaz
zamawianego sprzętu audiowizualnego, teleinformatycznegowraz z ich opisem zawiera
załącznik nr10
Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe prowadzone jest w wyniku
dofinansowania projektu systemowego w ramach podziałania 9.1.1. w zakresie
modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w
ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, a podstawą wykazów rodzajów i kosztów
zadań planowanych do realizacji w ramach projektu jest budżet projektu.
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 ORAZ
OKOLICZNOŚCI PO ZAISTNIENIU KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
5. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie :
do 15 listopada 2014

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH
ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
7.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
7.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące posiadania doświadczenia:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub
wykonują:
1)
w przypadku składania oferty na Zadanie nr 3 postępowania: co
najmniej dwie dostawy (tj. dwa zamówienia) związane i proporcjonalne
do przedmiotu zamówienia tj. polegające na wykonaniu i dostawie wraz
z ustawieniem i montażem mebli przedszkolnych.
7.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
7.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunki, o których mowa powyżej, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają
na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego
zamówienia.
Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków o których mowa powyżej zawiera pkt 8 SIWZ.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
8.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
8.1.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;
Dowodami, o których mowa powyżej są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej
niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt 1.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
Zamawiający informuje, iż w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody,
o których powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z
innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało
wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa powyżej, może przedłożyć
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
8.1.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
8.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
należy przedłożyć:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do SIWZ

8.2.1

8.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8.2.5 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów

należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
8.2.6 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.2.1-8.2.4.

8.3 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego, należy przedłożyć:
8.3.1 W przypadku składania oferty na Zadanie nr 3 zamówienia do oferty należy dołączyć
Certyfikaty na całość konstrukcji mebli, wystawione przez jednostki akredytowane.
Ponadto do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowane pomoce
dydaktyczne i zabawki zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu, oraz posiadają
oznakowanie wyrobu przez producenta symbolem Europejskiej Zgodności CE
8.3.2.Fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona
przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

8.4 Ponadto do oferty należy dołączyć:
8.4.1. Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
8.4.2Wypełniony arkusz cenowy – odpowiednio na Zadanie, na które składana jest oferta.
8.5 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
Dokument, o którym mowa w lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa lit a i b,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
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.
8.6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, tj. pkt 8 SIWZ, polega na zasobachinnych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca
będziedysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czystosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia:
dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby dokumenty, o których mowa powyżej były przedstawione w
oryginale.
Do zobowiązania podmiotu trzeciego Zamawiający wymaga załączenia dokumentów,
wskazujących, że osoby podpisane na oświadczeniach o zobowiązaniu do oddania do

dyspozycji zasobów są uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań w imieniu podmiotu udostępniającego (aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2
ustawy, tj. pkt 8 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.2.
8.7 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
8.8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede
wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego,
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,
3) złożenie oferty wspólnie,
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych
postępowaniem o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego
jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawców.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z
uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 8.2 Pozostałe dokumenty i
oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.
W przypadku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty
występujące wspólnie, warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza

się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym
wspólnie.
Zamawiający informuje, iż w przypadku zaświadczeń ZUS – wspólnicy spółki cywilnej
mogą samodzielnie odprowadzać składki ZUS, a w indywidualnych przypadkach –
spółka, np. w przypadku zatrudniania pracowników lub zgłaszania do ubezpieczenia osób
i odprowadzania składki z innych tytułów (umów cywilno-prawnych) oraz dokonywania
lub nie wymienionych czynności w odniesieniu do wspólników.
W przypadku załączenia do oferty jedynie zaświadczenia ZUS wystawionego na spółkę
cywilną, Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie, w którym zostanie
wskazane, iż wspólnicy samodzielnie nie odprowadzają składek – a odprowadza je spółka
cywilna (poprzez wskazanie przyczyny).
8.9. UWAGA
W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo
którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których
mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy.
9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
9.1 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Katarzyna Osika - Dyrektor Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej,
tel. (14)6526826
9.2 Wnioski, zawiadomienia oraz informacje do czasu otwarcia ofert Zamawiający i
Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie każda ze stron na żądanie drugiej

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7
9.8

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu
zawarcia umowy wnioski, zawiadomienia, informacje, środki ochrony prawnej
Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. W przypadku braku
możliwości przekazania faksem – Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania
dokumentów drogą elektroniczną (zaleca się aby były to dokumenty zeskanowane), za
jednoczesnym wskazaniem niemożliwości przesłania dokumentów faksem.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień,
dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być
składane z zachowaniem zasady pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści.
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy, – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 1-3.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej
gdzie udostępniona została SIWZ.
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może
zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w
szczególności datę zamieszenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana
jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub
zakresu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub
ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w
swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie udostępniana jest SIWZ.

9.9 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
9.10 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest
udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.
9.11 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38
ust. 3 ustawy.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30
dni.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 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.
11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Jeżeli przedłużenie
terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
12.1 Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o
niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
12.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły o
jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały
sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Muszą to być artykuły
odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości artykułom wskazanym
przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej.

Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodzenia równoważności oferowanego
artykułu w stosunku do produktu wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca
składający tzw. ofertę równoważną ma obowiązek:
 wyraźnie wskazać w Arkuszu cenowym poprzez wpisanie: „art. równoważny”,
 załączyć do oferty odpowiednie dokumenty (tj. odpowiednie dowody wykazujące
równoważność oferowanych przez Wykonawcę artykułów - zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy) potwierdzające równoważność artykułu oferowanego z artykułem
sprecyzowanym przez Zamawiającego (oznaczonym znakiem towarowym, patentem
lub pochodzeniem) karty katalogowe / opinie producentów / lub inne dokumenty
zawierające szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę artykułu (powinny
zawierać wszelkie elementy wskazane w opisie pozycji, których równoważność
będzie badana przez Zamawiającego).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów artykułów
oferowanych przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku
artykułów, co do których pojawią się wątpliwości co do ich równoważności w stosunku
do artykułu sprecyzowanego przez Zamawiającego
Produkt równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie parametrów
(wielkość/rozmiar/pojemność/waga/opakowanie – ilość szt.).
12.3 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub
oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
12.4 Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze,
ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności;
2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
3) do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 8 SIWZ,
4) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą byćpodpisane na każdej
zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy
(podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym
dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;
5) upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy należy
dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa
lub załączonych dokumentów,
a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
b) w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie.
5) wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają
być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;
6) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi
numerami,
7) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i
datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
8) wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub
wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku,

pozostawienie pustego miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem
oferty.
12.5 Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt. 8 niniejszej SIWZ
oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego
dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z
oryginałem”(każda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y)
podpisującą(e) ofertę).
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez
Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej treści.
12.6 Oświadczenia lub dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na
załącznikach do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt. 8), powinny być złożone na
tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własne oświadczenie lub
dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg
wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złożenie w innej formie
skutkuje odrzuceniem oferty.
12.7 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów
albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia
6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2).
12.8 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na
podstawie art. 93 ust. 4 ustawy, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
12.9 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
13.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii Zespołu Szkół w
Jodłówce Tuchowskiejlub przesłać pocztą nie później niż do dnia 22.09.2014 r. do godziny
13.30. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii
Zamawiającego.
13.2 Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie
zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte.
13.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Zamawiający:

Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej Szkoła Podstawowa im. Marii
Kotulskiej
Jodłówka Tuchowska 275
33-173Jodłówka Tuchowska
OFERTA NA:Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w

Gminie Tuchów
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT:

23.09.2014r. Godz.14.00

oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w
sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
13.4 Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie, zgodnie z
treścią art. 84 ust. 2 ustawy.
13.5 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone
według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub
„wycofanie”. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej
kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie
przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.
13.6 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół w Jodłówce
Tuchowskiej, Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej33173 Jodłówka Tuchowska 275, kancelaria szkoły w dniu 22.09.2014 r godz. 14.00
13.7 Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.
13.8 Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez
członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz
policzeniem otrzymanych ofert.
13.9 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
13.10Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny
oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

13.11Protokół postępowania oraz załączniki do protokołu: oferty, opinie biegłych,
oświadczenia, informacja z zebrania Wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne
dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców w trakcie
postępowania oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego są jawne, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie
budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w
odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub
równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia
się od chwili ich otwarcia.
13.12Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie
otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.
13.13Komisja przetargowa dokona badania i oceny złożonych ofert na posiedzeniach.
Posiedzenia komisji przetargowej są niedostępne dla Wykonawców i osób trzecich –
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia wyłączenie do
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z
powszechnych wyborów, a takim organem nie jest komisja przetargowa
Zamawiającego. Protokoły z posiedzeń komisji przetargowych, jeżeli są sporządzane nie podlegają upublicznieniu.
13.14W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
13.15Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.
13.16Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
14.1 W formularzu ofertowym należy podać całkowitą cenę brutto i netto za realizację
zamówienia w danej części, wynikającą z załączonego do oferty Arkusza cenowego.
Kwoty wpisane w formularzu ofertowym muszą odpowiadać kwotom wynikającym z
załączonego Arkusza cenowego danego zadania.
W przypadku rozbieżności między kwotami wpisanymi w formularzu ofertowym a tymi
wskazanymi w Arkuszu cenowym – kwoty w formularzu ofertowym zostaną

poprawione w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy na kwoty wynikające z Arkusza
cenowego.
W Kalkulacji cenowej, właściwej dla części na którą składana jest oferta należy podać:
1) cenę jednostkową netto
2) cenę jednostkową brutto (cena jednostkowa netto x stawka podatku VAT + cena
jednostkowa netto) dla przykładu:
cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto x (100% + 23% VAT)
3) stawkę podatku VAT w wysokości aktualnie obowiązującej,
4) wartość brutto za daną pozycję kalkulacji cenowej (cena jednostkowa brutto x
ilość)
5) całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia (suma pozycji kalkulacji – wartości
brutto)
6) całkowita cena netto za realizację zamówienia [całkowita cena brutto ÷ (100 +
stawka podatku VAT) x 100], dla przykładu
100
wartość łączna bez podatku VAT = cena łączna z podatkiem VAT x
100 + 23%
VAT
Ceny brutto powinny zawierać podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce
właściwej dla oferowanego artykułu.
W przypadku zastosowania stawki podatku VAT w wysokości innej niż 23% należy
na Kalkulacji cenowej dopisać podstawę prawną i faktyczną zastosowania innej
stawki podatku VAT.
Jeśli Wykonawcy są podmiotowo zwolnieni z płacenia podatku VAT, mają obowiązek
dołączyć do oferty zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy
potwierdzające fakt zwolnienia lub oświadczenie, wskazujące podstawę prawną
zwolnienia podmiotowego (w formularzu ofertowym i Arkuszu cenowym, w miejscu
stawki podatku VAT należy wpisać „zwolniony”).
14.2 Cena, jak i ceny jednostkowe wskazane w arkuszu cenowym, są stałe do końca
trwania umowy i nie podlegają waloryzacji.
14.3 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia:
a) wartość brutto artykułów (uwzględniającą należny podatek VAT)
b) cenę opakowań
c) transport
d) montaż / wniesienie
e) udzielenie gwarancji jakości.
14.5 Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.
14.4 Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.

14.5 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną propozycję cenową. Ceny nie można
zmienić po upływie terminu otwarcia ofert
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A
WYKONAWCĄ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach
obcych.
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
16.1 Przy wyborze ofert w danej części Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium i jego znaczeniem:
- waga kryterium

Cena

100%

cena = całkowita cena oferty w danej części, tj. za realizację całego Zadania
(uwzględniająca należy podatek VAT)
16.2 Ocena ceny przedmiotu zamówienia danego Zadania będzie dokonywana poprzez
porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych
dla danego Zadania. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
C min
P=

x 100 pkt. x 100 %
Cn

gdzie:

P - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n” danego Zadania
Cmin- najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców danego
Zadania
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „n” danego Zadania

16.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena w danej części.
16.4 Zamawiający odrzuca ofertę w danej części postępowania w następujących przypadkach:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

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 ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
18.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

18.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając
informacje o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.
18.2 Przed zawarciem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią
Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być
sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej:
1) oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie
rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej),
2) cel gospodarczy,
3) zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum,
4) odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum,
5) okres obowiązywania umowy,
6) zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego
celu gospodarczego,
7) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum,
8) zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.
18.3 Przed zawarciem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie
umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej.
18.4 Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca wybrany do
realizacji zamówienia, składa listę podwykonawców wraz ze wskazaniem nazwy

podwykonawcy, adresu jego siedziby oraz numeru NIP, którym powierza realizację
części zamówienia. Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający
nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia, może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego:
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w
postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia
podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o
udzielnie zamówienia;
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie
zamówienia;
d) zrezygnować z podwykonawstwa.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.
20.1 Przyjęcie w ofercie wzoru umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty
przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom.
20.2 W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych
okolicznościach.
20.3 Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą
ofertę w zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszej SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.
27 ust. 2 (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób (pisemnie).
20.4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki
zmiany:

1) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców. Zmiany w tym
zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą
zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których
Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac
związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy,
może:
a) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo
niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do
powierzenia podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu
o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
c) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o
udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;
d) zrezygnować z podwykonawstwa,
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia,
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmianę terminu
realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego, skutkującej
koniecznością skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym
udzielenie w trakcie realizacji robót budowlanych zamówień dodatkowych,
związanych z realizacją zamówienia podstawowego mających wpływ na uzgodniony
termin zakończenia realizacji zamówienia (powodujących konieczność jego
wydłużenia) – w przypadku niemożliwości dostawy lub montażu przedmiotu
zamówienia w adaptowanym obiekcie,
3) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
4) zmiany umowy w przypadku zmian podmiotowych stron umowy w wyniku
przekształcenia podmiotowego (następstwa prawnego),
5) zmiany w zakresie oferowanego wyposażenia / artykułu poprzez zaproponowanie
wyposażenia innego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych w przypadku
wycofania z produkcji lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy
uniemożliwiających realizację zamówienia, z zastrzeżeniem niezmienności ceny –
po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów uzasadniających konieczność
dokonania zmiany.
Wprowadzenie w/w zmian będzie możliwe w zakresie nie powodującym zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy) określonego w umowie. Do dokonania zmiany wymagane jest
zawarcie stosownego aneksu.
21. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony
prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
21.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
21.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
21.4 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
21.5 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W
przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa nie
przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 22.4 SIWZ.
21.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
21.7 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 ustawy.
21.8 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 27 ust. 2 (fax, droga elektroniczna), albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób (forma pisemna).
21.9 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
21.10Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 21.7 i 21.8 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;
21.1

21.11W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
21.12W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
21.13Odwołanie 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.
21.14Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
21.15Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania
odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes
w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.Czynności
uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił
do postępowania po stronie zamawiającego.
21.16Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 22.14 SIWZ nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych
zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania
Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania
po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
22.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
23. Załączniki do SIWZ:
1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych– załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej–
załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Wykaz wykonanych / wykonywanych dostaw – załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Arkusz cenowy dla zadania nr 2- zał.Nr 7
8. Szczegółowywykaz zamawianych urządzeń wraz z ich opisem Zadanienr 2- zał. Nr 8
9. Arkusz cenowy dla zadania nr 3 - zał. Nr 9
10. Szczegółowy wykaz zamawianych mebli i wyposażenia, wykaz zabawek, pomocy
dydaktycznych i artykułów plastycznych oraz sprzętu audiowizualnego i
teleinformatycznego wraz z ich opisem – Zadanienr 3- zał. Nr 10

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa: ................................................
Siedziba:

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

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:

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

Numer NIP:

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

Dane dotyczące zamawiającego
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:. …………………………………..
Numer sprawy: ………………………, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
ZADANIE II
Cena oferty

cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
ZADANIE III
Cena oferty
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: ……………………………….. 2014 r.
Termin płatności: 30 dni
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ........... .......... ....................
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... ..........
.......... .......... ..........
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Osoby do kontaktów z Zamawiającym
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... ................. .
zakres odpowiedzialności
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... ..................
zakres odpowiedzialności
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia
umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
1. Arkusz cenowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do grupy kapitałowej
5. Wykaz wykonanych dostaw
6. Zaświadczenie O działalności gospodarczej
7. Zaświadcz. z Urzędu Skarbowego
8. Zaświadczenie ZUS
9. Certyfikaty
10. ………………
Zastrzeżenie wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Zał. Nr 2
............................................
Wykonawca (pieczęć firmowa)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Tuchów
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej) (SIWZ)
Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej, Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w
Jodłówce Tuchowskiej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,na dzień
składania ofert, spełniam warunki dotyczące:


posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;



posiadania wiedzy i doświadczenia;



dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;



sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze
składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
art. 233 § 2, art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997, Nr
88, poz. 553 z późn. zm.)

......................................., dnia .....................
………………………………………………………
(podpis/podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Zał. Nr 3
Wykonawca (pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W TRYBIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………
Numer telefonu ……………………………………………………………………………….
Numer teleksu / fax …………………………………………………………………………..

NIP ………………………………………….. REGON …………………………………….

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn.:

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów
- Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Nas z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z
2013 r., poz. 907, 984, 1047)

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem
fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 § 2, art. 297 §
1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
......................................., dnia .....................

.
Pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy

Zał. Nr 4

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest „Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w
Gminie Tuchów
- Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Marii Kotulskiej w Jodłówce
Tuchowskiej,”, prowadzonym przez Gminę Tuchów oświadczamy, że
 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych *,
 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności
Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą
listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________

_____________________________________
PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY
* - niepotrzebne skreślić.
Załącznik Nr. 5

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW.
Nazwa wykonawcy

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

Adres wykonawcy

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

Miejscowość ................................................

Lp

Odbiorca
Data wykonania

Data .....................

Przedmiot
wykonanej
usługi/dostawy

Wartość

1
2
3
4
5

Należy załączyć dowody wskazujące, czy w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Dowodami są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
Wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty
potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.
U. Nr 226, poz. 1817).

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu …………. 2014 roku pomiędzy:

………………………………………………………………
REGON:

852718462

NIP: 9930347458
reprezentowaną przez:
1. Panią Katarzynę Osika - Dyrektora Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej, przy
kontrasygnacie Pani Lidii Moździerz – Głównego Księgowego
zwaną dalej Zamawiającym,
a firmą ………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
………………………………………………
zwanym dalej Dostawcą,
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) o wartości
mniejszej od kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy, zawarto umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest:
1………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………….
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……..…… r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy
§2
Termin realizacji
1. Umowa zostaje zawarta na przewidywany okres tj. od daty zawarcia umowy do dnia
…………2014 r.
2. Dostawa
i
montaż
przedmiotu
umowy
nastąpi
w
terminie:
od
………………………………. r.

§3
Realizacja przedmiotu umowy

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w placówce Zamawiającego t.j. w Zespole Szkół w
Jodłówce Tuchowskiej 14:00 – 17:00po uprzednim telefonicznym kontakcie z
przedstawicielem Zamawiającego, lub w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem
Zamawiającego.
2. Wyładunek i montaż wraz z ustawieniem przedmiotu umowy nastąpi w miejscach
wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego i dokonane będą przez Wykonawcę i
na jego koszt.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć razem z przedmiotem umowy:
1) instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim, włącznie ze wskazówkami dot.
użytkowania i konserwacji, jeśli zostały wystawione przez producenta,
2) karty gwarancyjne, jeśli zostały wystawione przez producenta,
3) certyfikat lub atest zgodności z wymaganiami określonymi w polskich i europejskich
normach dot. dostarczonego wyposażenia; Przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi
odbiór wykonanego przedmiotu umowy i wykonanie należyte umowy poprzez
podpisanie protokołu odbioru danej części umowy bez uwag.
4. Przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania protokołu odbioru w przypadku nie
spełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z warunków opisanych postanowieniach
niniejszej umowy oraz zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, jak również w
przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, wskazując przyczynę odmowy
podpisania protokołu odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do zastosowania się do postanowień umowy
oraz prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. Jeżeli Wykonawca przekroczy wskazany na podstawie ust. 5 termin, to przedmiot umowy
będzie uważany za wykonany z opóźnieniem rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej
na pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Za datę realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru danej części
umowy bez uwag. Jeżeli podpisanie protokołu odbioru nastąpi w okresie późniejszym, niż
określono to w § 2, to przedmiot umowy będzie uważany za wykonany z opóźnieniem
rodzącym obowiązek zapłaty kary umownej na pisemne żądanie Zamawiającego.
§4
Prawa i obowiązki stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren placówki Zamawiającego do której ma
nastąpić dostawa przedmiotu umowy celem dokonania oględzin i dokonania
pomiarów oraz celem wniesienia, ustawienia, montażu / instalacji wyposażenia
objętego przedmiotem umowy,
2) przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) bieżącej współpracy z Zamawiającym i dokonywania uzgodnień z jego
przedstawicielami,
2) każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym / miejsca montażu / rozładunku.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą
wykonuje przedmiot umowy jak za działania i zaniechania własne.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które
wykonuje przy pomocy osób trzecich.
5. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi:
1) Zadanie nr 2) …………….. zł. bez podatku VAT (słownie: ………………….).
Wynagrodzenie z podatkiem VAT wynosi: …………… zł. (słownie:
………………………………..).
2) Zadanie nr 3) …………….. zł. bez podatku VAT (słownie: ………………….).
Wynagrodzenie z podatkiem VAT wynosi: …………… zł. (słownie:

2.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do
należytego zrealizowania umowy, w tym w szczególności koszty opakowań, transportu,
gwarancji jakości i rękojmi za wady.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pozostaje niezmienne przez okres realizacji
umowy, również bez względu na ewentualne zmiany umowy w zakresie terminu
realizacji.
§6
Rozliczenie wynagrodzenia

1. Strony ustalają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte
wykonanie danej części umowy oraz protokół odbioru danej części umowy podpisany
przez przedstawiciela Zamawiającego bez uwag wraz z dokumentami o których mowa w
§ 3 ust. 3 pkt 3.
2. Wykonawca obowiązany jest do wystawienia faktury w terminie 2 dni od daty podpisania
przez strony protokół odbioru danej części umowy bez uwag.
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionej faktury VAT na Zamawiającego.
4. Za termin zapłaty wynagrodzenia, strony uznają dzień, w którym Zamawiający polecił
swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek
bankowy.
5. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców.
lubW należytego wykonania umowy Wykonawca oświadcza iż zatrudni Podwykonawców.
Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres
prac:
nazwa podwykonawcy (NIP ….) …………. zakres prac powierzonych do wykonania
podwykonawcy……………...

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze
odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część niniejszej umowy,
a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą).
4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców do realizacji
przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W
przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część
zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5
stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą
naruszały postanowień niniejszej umowy.
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§8
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonany, dostarczony i zamontowany
przedmiot umowy jest fabrycznie nowe, należytej jakości, sprawny, wolny od
jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń
osób trzecich
Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy, z tytułu gwarancji jakości i rękojmi
za wady według zasad Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot
umowy na okres…………………………………..W sytuacji, gdy gwarancja udzielona
przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje
gwarancja producenta.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru danej części
umowy bez uwag przez przedstawiciela Zamawiającego.
W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia
serwisu gwarancyjnego na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport),
polegającego na wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięciu wad w
drodze naprawy, na warunkach opisanych w niniejszej umowie.
Serwis gwarancyjny świadczony będzie, w miarę możliwości, w miejscu zamontowania i
użytkowania przez Zamawiającego przedmiotu umowy.
Czas reakcji serwisowej Wykonawcy w przypadku wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancyjnym wynosi do 2 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia od
upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego; czas na wymianę przedmiotu umowy na
wolny od wad lub usunięciu wad w drodze naprawy wynosi do 14 dni roboczych od dnia
ustalenia przyczyny usterki.
Zgłoszenia wad i usterek będą przyjmowane faksem lub telefonicznie, na nr
………………….. e-mail…………………………………………
§9
Reprezentacja stron

1. ...................................., tel. ……………………., e-mail ……………………… –
przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił funkcję koordynatora prac w zakresie
realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
2. ........................................., tel. ……………………., e-mail ……………………… –
przedstawiciel Wykonawcy będzie pełnił funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji
obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 może nastąpić w formie pisemnej, jednak nie
stanowi zmiany niniejszej umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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§ 10
Adresy i doręczenia
Strony prowadzić będą wszelką korespondencję, itp. na piśmie lub w formie
elektronicznej.
Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana adresy wskazane na
wstępie umowy.
Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona osobiście, listem poleconym,
faksem lub w formie elektronicznej.
Strony zobowiązane są niezwłocznie zawiadamiać się o każdorazowej zmianie adresu
miejsca siedziby oraz numerów telefonów i telefaksów. W razie zaniedbania tego
obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z
adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem
doręczenia.
§ 11
Rozwiązanie umowy
W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu,
1) opóźnia się z dostawą / wykonaniem / montażem przedmiotu umowy co najmniej 4
dni od upływu końcowej daty realizacji zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1,
2) jeżeli Wykonawca rażąco zaniedbuje, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki i zobowiązania wynikające z umowy (po wezwaniu Wykonawcy do
usunięcia nieprawidłowości i bezskutecznym upływie 3 dni od dnia przekazania
Wykonawcy pisemnego wezwania Zamawiającemu służy prawo do odstąpienia od
umowy).
Ponadto, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający
powziął informacje o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na
straty.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z
tytułu wykonanej części umowy.
W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązane są do:
1) dokonania odbioru przedmiotu umowy dla stanu na dzień rozwiązania umowy;
2) zapłaty należnego na dzień rozwiązania umowy wynagrodzenia, zgodnie z zasadami
określonymi w umowie.

1.

2.
3.

4.

§ 12
Kary umowne
Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne z
następujących tytułów i w podanych wysokościach:
1) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
10% całkowitej łącznej wartości umowy z podatkiem VAT w danej części,
2) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% całkowitej łącznej wartości umowy z podatkiem VAT w danej części,
3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia
umownego z podatkiem VAT w danej części za każdy dzień opóźnienia,
4) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2%
całkowitego wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT w danej części za każdy
dzień opóźnienia, licząc od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego
5) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej przez
Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT w danej części za
każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu przewidzianego na usunięcie wad,
6) za rażące naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitej łącznej wartości umowy z
podatkiem VAT w danej części, za każdorazowe naruszenie,
7) w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia.
Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie
cywilnym.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 ustalone za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia, stają się wymagalne:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych
dni.

§ 13
Zmiany umowy
1. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz
określił warunki takiej zmiany.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności.
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§14
Postanowienia końcowe
Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą
polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy
mające związek z przedmiotem umowy.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są:
1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ........................... r. stanowiąca
załącznik nr 1 do umowy.
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