WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Numer postępowania: IZP.271.7.2013.ES

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Jodłowa, 29.04.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.271.7.2013.ES Nazwa zadania:
„Dostawa wyposażenia dla centrum edukacji ekologicznej w Jodłowej”
Rozdział I - Zamawiający:
Gmina Jodłowa
Kod Miejscowość:
Telefon:
Faks:
E-mail:
Adres strony internetowej:
Godziny urzędowania:

39-225 Jodłowa
(14) 6833053, (14) 6833046, (14) 6302001
(14) 6302002
przetargi.ugjodlowa@wp.pl
www.ugjodlowa.itl.pl/bip
7:00 – 15:00

Rozdział II - Tryb udzielenia zamówienia
1.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 a także wydane na podstawie niniejszej ustawy
Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 231),
2)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr
282, poz. 1650)
3)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa
zamówień publicznych.
4. Ogłoszenie o przetargu umieszczono:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Jodłowa 39-225 Jodłowa 1A
2. na stronie internetowej zamawiającego www.ugjodlowa.itl.pl/bip
3. opublikowano w BZP
Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 działania 4.3 „Zachowanie oraz ochrona różnorodności
biologicznej i krajobrazowej.
Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa wyposażenia dla centrum edukacji ekologicznej w Jodłowej tj. mebli, sprzętu fotograficznego i
komputerowego wraz z montażem i ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach
2. Wykaz zamawianego sprzętu:
biurko pod komputer 4 szt
biurko komputerowe pod serwer 1 szt.
fotel obrotowy do komputera 5 szt.
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szafka zamykana 2 szt.
szafka zamykana 2 szt.
gablota wystawiennicza stojąca 4 szt.
gablota wystawiennicza wisząca 2 szt.
krzesła składane 30 szt.
stół składany 10 szt.
Komputer przenośny typu notebook 1 szt.
Projektor multimedialny 1 szt.
zestaw komputerowy 4 szt.
zestaw komputerowy serwer 1 szt.
urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.
Aparat fotograficzny – 1szt
lampa błyskowa – 1szt
kamera cyfrowa – 1szt
tablica interaktywna – 1szt
książki o tematyce ekologicznej 50 szt.
2.1 Kody CPV:
30200000-1 Urządzenia komputerowe,
39100000-3 meble,
38650000-6 sprzęt fotograficzny,
22110000-4 drukowane książki
2.2. Szczegółowe wymagania i minimalne parametry zamawianego sprzętu zawiera załącznik nr 4 SIWZ
2.3. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć asortyment fabrycznie nowy.
2.4. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na dostarczony przez siebie asortyment na okres 2 lat od
dnia podpisania protokołu odbioru.
2.5. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami zawartymi
w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.
Rozdział IV
Informacja o ofertach częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Rozdział V
Inne informacje
1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert i rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział VI
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Rozdział VII
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

4.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych
uprawnień.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia.
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Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku. Warunek zostanie oceniony na podstawie oświadczenia
zgodnie z brzemieniem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku. Warunek zostanie oceniony na podstawie oświadczenia
zgodnie z brzemieniem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania warunku. Warunek zostanie oceniony na podstawie oświadczenia
zgodnie z brzemieniem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych
przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń. W celu potwierdzenia spełniania warunków zobowiązany
jest złożyć oświadczenie wymienione w Rozdziale VIII ust 1 pkt 1.1 SIWZ.
3. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. Ocena tego
warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń,
wymienionych w Rozdziale VIII ust 2 pkt. 2.1, 2.2. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku
podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, po
wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Rozdział VIII
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.

1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
pzp, do oferty należy załączyć:
1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy pzp do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy pzp – załącznik 3 do SIWZ.
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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
W sytuacji kiedy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w załączniku nr 1 do SIWZ dokonuje wykreślenia
pkt. 7 oraz dołącza do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
3.Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne
3.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 2:
1) pkt 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
3.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1 ppkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
3.3 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, 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.
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4. Inne dokumenty wyżej niewymienione
1) Formularz ofertowy.
2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty
i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo
powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres
umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania.
3) Wykaz zaproponowanych książek.
Rozdział IX
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub
dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi
się w formie pisemnej w języku polskim.
2. Sposób porozumiewania się między wykonawcą, a Zamawiającym:
a) Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielenie odpowiedzi.
Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
b) Składanie uzupełnień do oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Zamawiający będzie wzywał do uzupełnień do oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną. Wezwania do uzupełnień przesłane, faksem lub drogą elektroniczną będą następnie
przesyłane pocztą tradycyjną.
Wykonawcy mają obowiązek złożenia uzupełnień do oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego w formie wymaganej w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) ustawie Pzp lub SIWZ.
c) Składanie wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4, 87 ust. 1 ustawy Pzp oraz 90 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający będzie wyzwał do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust 4 ustawy Pzp , art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
lub art. 90 ust. 1 ustawy Pzp pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wezwania do wyjaśnień przesłane,
faksem lub drogą elektroniczną będą następnie przesyłane pocztą tradycyjną.
Wykonawcy mogą składać wyjaśnienia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wyjaśnienia w każdym
przypadku muszą zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wyjaśniania
przesyłane drogą elektroniczną muszą zostać przesłane w formie skanu; nie można przesyłać wyjaśnień jako
zwykłą wiadomość elektroniczną bez podpisu lub załącznik word.
Wyjaśnienia przekazywane faksem lub drogą elektroniczną nie muszą być dostarczane w formie oryginału.
d) Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą oraz przedłużanie terminu związania ofertą.
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.
Wykonawcy zobowiązani są do przesłania do Zamawiającego oryginalnego pisma zawierającego zgodę
na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia upływu terminu związania.
Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
e) Składanie innych wniosków, oświadczeń i informacji wyżej nie przewidzianych.
Wykonawcy mogą składać wnioski, oświadczenia, informacje, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Zamawiający będzie udzielał Wykonawcom odpowiedzi na wnioski, oświadczenia i informacje pisemnie, faksem
lub drogą elektroniczną.
Zamawiający będzie przesyłać wnioski, oświadczenia i informacje, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski i odpowiedzi za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W celu sprawnego przekazywania informacji Wykonawca zobowiązany jest podać numer faksu lub adres
poczty elektronicznej na który należy przekazać korespondencję zwrotną.
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5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Adres do korespondencji jest zamieszczony w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby
wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na ten
adres.
7. Uprawnionym pracownikiem zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawie
przedmiotowego zamówienia Edyta Latocha – mł. referent tel. 146302014, w sprawie procedury zamówienia
publicznego Elżbieta Stanula – referent tel. 146302016
faks: tel. 146302002, e-mail:
przetargi.ugjodlowa@wp.pl
8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.
9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz
poinformuje o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieści informację na swojej stronie
internetowej.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści
SIWZ.
Rozdział X
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Rozdział XI
Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
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.
Rozdział XII
Opis sposobu przygotowywania ofert
1.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na Formularzu ofertowym zgodnym ze wzorem
zamawiającego. Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż
jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.
3.Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Oznacza
to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do
reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o podpisie rozumie się własnoręcznie naniesiony czytelny
znak umożliwiający identyfikację z imienia i nazwiska osoby która dokonała podpisu, lub własnoręcznie
naniesiony nieczytelny znak – parafa wraz z pieczęcią umożliwiający identyfikację z imienia i nazwiska osoby
która dokonała podpisu. W przypadku dokonania podpisu niezgodnego z niniejszym pouczeniem oferta
może zostać odrzucona.
5.Jeżeli ofertę składa pełnomocnik do oferty należy dołączyć oryginał lub odpis poświadczony notarialnie.
6.Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone
w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.Wzory dokumentów dołączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zakresie zgodnym z niniejszą SIWZ.
8.Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
9.Jeżeli przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,
co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu.
10. Wszystkie miejsca w ofercie i załącznikach do oferty, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
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wpisanej przez siebie treści powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
11. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji jej zawartości a zapisane strony oferty były ponumerowane.
12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego
zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy oraz jej dane teleadresowe.
13. Strony oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane,
należy złożyć w oddzielnej, nieprzeźroczystej teczce i opisać na okładce. Wewnątrz okładki winien być spis
zawartości podpisany przez wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy pzp. Informacja o dokumentach stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powinna zostać
zawarta w formularzu ofertowym.
14. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści
art. 93 ust. 4 ustawy pzp.
16. Na ofertę przedkładaną przez wykonawcę składają się:
1) Formularz ofertowy.
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
3) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
6) Wykaz zaproponowanych książek.
17.W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np. w konsorcjum lub spółka
cywilna) o udzielenie zamówienia publicznego, oferta spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno wyraźnie
wskazywać zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania poszczególnych Wykonawców i musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
(Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza).
2) W formularzu ofertowym należy wskazać Pełnomocnika/Lidera konsorcjum oraz wymienić wszystkie
podmioty wchodzące w skład konsorcjum.
3) W ofercie należy podać adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się
do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
5) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie udokumentować, że
brak jest wobec niego podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą łącznie spełniać stawiane przez
zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zaleca się aby, na dokumentach potwierdzających wspólne
spełnianie warunków udziału w postępowaniu widniały nazwy wszystkich wykonawców.
7) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać następujące
wymagania:
a) oferowane warunki realizacji zamówienia muszą być złożone na załączonym „Formularzu Ofertowym”
podpisanym przez Pełnomocnika,
b) dokumenty wymienione w ust. 16 pkt. 3) i pkt. 4) dotyczące każdego wykonawcy (Wspólnika), musi złożyć
każdy podmiot składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
c) dokumenty wymienione w ust. 16 pkt. 2) które łącznie będą potwierdzały spełnienie warunków udziału
w postępowaniu przez wykonawców występujących wspólnie – podpisuje i parafuje Pełnomocnik.
8) Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy (np. członka konsorcjum/ wspólnika spółki
cywilnej) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tegoż wykonawcę lub Pełnomocnika.
9) Wszyscy wspólnicy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
10) Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia (w przypadku wybrania oferty wspólnej)
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zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
18. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Spółka cywilna
ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady
reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w
jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy pzp. Zakłada
on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego
uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich.
1) W przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie
podpisana przez wszystkich wspólników.
2) Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich
współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez
nich umowy regulującej ich współpracę.
19.Wszystkie załączone do oferty dokumenty winny zostać wymienione w Formularzu ofertowym.
20. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1) Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu Ofertowym część zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom.
2) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zamawiającego na powierzenie części zakresu prac
konkretnemu podwykonawcy.
3) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy
podwykonawcy.
Rozdział XIII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie oznaczonej:
„Oferta - Nazwa zadania"
nie otwierać przed ....................... godz. .........."
2.Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Jodłowa 39-225 Jodłowa 1A
3.Termin składania ofert: 08.05.2013r., godzina 10:30.
4.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 08.05.2013r., godzina 10:45 w siedzibie zamawiającego w pok. 17.
5.Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po upływie terminu składania ofert.
6.Wykonawca może na żądanie otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia (dzień, godzina).
7.Wykonawca może dokonać zmiany lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, ale przed upływem terminu
wyznaczonego na składanie ofert jeżeli pisemne powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie
dostarczone zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
8.Koperty oznaczone ZMIANA będą otwarte w pierwszej kolejności. Oferty WYCOFANE, co do których
wykonawcy nie zażądali ich zwrotu, nie zostaną otwarte.
9. Wykonawca wycofuje ofertę poprzez przesłanie do Zamawiającego pisemnego – oryginalnego oświadczenia o wycofaniu oferty wraz z dokumentem potwierdzającym, że oświadczenie zostało podpisane
przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy. Dokument np. KRS potwierdzony za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
10. Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12. Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
13. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, zostanie przesłana
informacja, o której mowa wyżej.
14. Wykonawcy, którzy chcą skorzystać z przepisu jawności postępowania zgłaszają to w formie pisemnej.
Zamawiający wyznaczy miejsce, termin oraz zakres wglądu do dokumentów postępowania.
Rozdział XIV
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Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zadania.
2. W ramach ceny ofertowej wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie koszty związane

z realizacją zamówienia, w tym m.in. związane z:
1) transportem asortymentu na miejsce dostawy;
2) zapewnienia osób do wykonania zamówienia (w tym kierowców, monterów itp.)
3) ubezpieczeniem transportu,
4) gwarancją i serwisem
5) przyjęciem i transportem odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach,
6) innymi kosztami wynikającymi z SIWZ, projektu umowy
3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku
VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym.
4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę w złożonej ofercie zostaną ustalone na okres ważności umowy i
nie będą podlegały zwiększeniu.
5. W przypadku, gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział XV
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów i sposób
oceny ofert.
1. Kryteria oceny ofert stanowią: cena
waga kryterium - 100 pkt.
Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
C = ( C n / C b ) * 100 gdzie:
C - ilość punktów za kryterium cena,

C n - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Cb - cena oferty badanej,
2. Zamawiający dokona oceny ofert oraz przyzna punktację dla każdej oferty.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty 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.
6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian treści
oferty, niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
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2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
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 (...)
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,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający
zwróci się do wykonawców, którzy złożyli takie oferty o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży
wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci
taką ofertę.
Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.
Rozdział XVI
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w
szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją ,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie
wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek Wykonawcy,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
Rozdział XVII
Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział XVIII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Zamawiający ustala projekt umowy który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 pzp,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 pzp., albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
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3. Umowa będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli
3.1 w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,
3.2 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego 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 pzp.
5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
6. Umowa będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
7. W razie wystąpienia 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 terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i odebranej części umowy.
8. Przewidziane możliwe zmiany umowy zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
Rozdział XIX
Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a
także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
Rozdział XX
Wykaz załączników do SIWZ
1. Formularz ofertowy– załącznik 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik 2.
3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego – załącznik 3
4. Opis przedmiotu zamówienia załącznik 4.
5. Projekt umowy - załącznik 5
Wójt Gminy Jodłowa
Robert Mucha
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