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Piaski, dnia 12 kwietnia 2018 r.  

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Zespół Szkół w Piaskach  
adres: 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 19 
tel. 81 58 21 001, fax. 81 58 21 001 
e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com 
strona internetowa: http://www.zspiaski.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579); 

 pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

 pojęcie JEDZ dotyczy Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 
 

Informacje ogólne dotyczące przedmiotowej procedury: 
2.1 W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa 

ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu (Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Wykonawca składa wraz  
z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w pkt 5.1 i 5.2 
SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny 
ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny 
ofert, a dopiero potem, wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy tj. bada 
oświadczenia wstępne a następnie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy żąda przedłożenia 
dokumentów wymaganych w pkt 6.2 SIWZ). 

2.2 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem 
Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm 
Podwykonawców. 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć 
zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik do SIWZ. 

2.4 Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy, mają być wykonywane przez osoby 
zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy 
kierownika budowy. Zamawiający, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, wymaga od 
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Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować 
przedmiot zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania poprzez zlecenie przeprowadzenia 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

2.5 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów 
równoważnych. 
W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót lub zastosowane 
produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, 
iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty użyte do realizacji 
przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. 
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 
30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa szafek ubraniowych do Zespołu Szkół w Piaskach”.  
3.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje  dostawę 184 szt. fabrycznie nowych, metalowych 

szafek szkolnych: 
1) Szafka ubraniowa – 179 szt. 

- szafka ubraniowa BHP 3-drzwiowa metalowa 
- malowana proszkowo: korpus RAL 7035, drzwiczki RAL 5015 
- wymiary całkowite: 180x90x49cm (WxSxG)  
- dodatkowy cokolik 100 mm 
- grubość blachy min. 0,6 mm 
- wentylacja w każdych drzwiach (perforacja) oraz miejsce na identyfikator 
- ryglowanie 1-punktowe 
- zamek w systemie klucza master 
- do każdego zamka 2 kluczyki 
- w każdej przegrodzie górna półka, drążek  z dwoma haczykami lub 2x haczyki metalowe na 
ściance 
- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach 
- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany 
- do każdej szafki tacka na buty dopasowana do wymiaru szafki 
- gwarancja min. 2 lata 
- dodatkowo 6 kluczy master 
Szafki w całości, bez potrzeby montażu. 

2) Szafka ubraniowa – 5 szt. 
- szafka ubraniowa BHP 2-drzwiowa z półką na buty metalowa 
- malowana proszkowo: korpus RAL 7035, drzwiczki RAL 6029 
- wymiary całkowite: 180x100x49cm (WxSxG)  
- dodatkowy cokolik 100 mm 
- grubość blachy min. 0,6 mm 
- wentylacja w każdych drzwiach (perforacja) oraz miejsce na identyfikator 
- ryglowanie 1-punktowe 
- zamek w systemie klucza master 
- do każdego zamka 2 kluczyki 
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- w każdej przegrodzie górna półka, drążek  z dwoma haczykami lub 2x haczyki metalowe na 
ściance 
- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach 
- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany 
- do każdej szafki tacka na buty dopasowana do wymiaru szafki 
- gwarancja min. 2 lata 
- dodatkowo 2 klucze master 
Szafki w całości, bez potrzeby montażu 

3) Szafki muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności z polskimi normami wydany przez 
Zakład Certyfikacji.  

3.3. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Droga do profesji”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPLU.12.04.00-06-0021/17-03). 

3.4. Wspólny Słownik Zamówień:  
39160000-1 Meble Szkolne  

3.5. Wykonawca musi udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji min: 24 miesiące licząc od dnia 
dostawy. 

3.6. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy oraz transportu przedmiotu zamówienia do Zespołu 
Szkół w Piaskach przy ul. Partyzantów 19 w Piaskach. 

3.7. Dostarczone materiały muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności: 
- odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, 

-muszą być fabrycznie nowe. 

3.8. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje wykazu oferty niekompletne zostaną odrzucone 
jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia 

3.9.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 

3.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
3.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6. 
3.13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP nie wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  
w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 

3.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 
żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3.15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3.16. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3.17. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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4. Termin wykonania zamówienia. 
1) Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od dnia 15.06.2018 r. do 20.06.2018 r.  

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

5.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy. 
5.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – 
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków w tym 
zakresie. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunków w tym 
zakresie. 

5.3 Poleganie na potencjale innych podmiotów: 
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji. Zobowiązanie winno określać: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1 oraz pkt 6.2 SIWZ. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te będą realizowały roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy odbywa się zgodnie z art. 

36b ust. 2 ustawy. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia 

odbywa się zgodnie z art. 36 ba. ustawy. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 

6.1   Dokumenty składane wraz z ofertą: 

1) Aktualne oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, 
ust. 5 pkt 1, pkt 8 ustawy w formie oryginału (według wzoru stanowiącego załącznik do 
SIWZ). 
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Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu. 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1b ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). 

3) Karta katalogowa zaproponowanych szafek wraz z poglądowym zdjęciem.   
6.2 Dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniona jako 

najkorzystniejsza na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 
nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń  
i dokumentów: 

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu.  

W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. 

6.3 WYKONAWCY BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązani są, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (www.zspiaski.pl) 
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru 
stanowiącego załącznik do SIWZ).W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w przedmiotowym postępowaniu.  

6.4 Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 1) – 3) SIWZ składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

6.5 Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej, przez kilku przedsiębiorców 
(konsorcjum)  lub przez spółkę cywilną: 

1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt 
6.1 ppkt 1), 6.2 i 6.3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie; 

2) Oświadczenie wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SIWZ oraz formularz oferty są składane przez 
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) Poza dokumentami wymienionymi w ppkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa; 

4) Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna 
dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać 
podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby 
uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, 
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

6.6 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w pkt 6 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania 
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub drogą 
elektroniczną (w postaci zeskanowanych podpisanych dokumentów) z zastrzeżeniem pkt 7.3 
SIWZ. W przypadku wykorzystania faksu lub drogi elektronicznej każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres 
Wykonawcy lub faksem (komunikat OK na potwierdzeniu) zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez 
Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 7.1 oświadczy, 
iż ww. wiadomości nie otrzymał. 

7.3. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa. 
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7.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie 
internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wnioskowania o przekazanie treści zapytań w wersji elektronicznej, w formie edytowalnej, 
pocztą email na adres: przetargi.zspiaski@gmail.com 

7.5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, 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, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa 
na bieg terminu składania powyższego wniosku. 

7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią 
SIWZ. Dokonana zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej 
Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych 
wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

7.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania. 

7.8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
7.9. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na adres: 

   Zespół Szkół w Piaskach  
   adres: 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 19 
   fax:  81 5821001 
   e-mail: przetargi.zspiaski@gmail.com 
 
8. Wymagania dotyczące wadium. 

Nie jest wymagane 
 

9. Termin związania ofertą. 
9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

10.1 Na ofertę składają się: 
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty 

stanowiącym załącznik do SIWZ (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego 
formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ  
i wynikające z zawartości formularza oferty); 

2) Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SIWZ;  
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone  
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 

10.2 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ. 
10.3 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna być 

podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do 
reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania 
niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji 

mailto:przetargi.zspiaski@gmail.com
mailto:przetargi.zspiaski@gmail.com
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podmiotu. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 

10.4 Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny (Dz.U. 2016 poz. 380 t.j.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem 
Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na 
identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna 
być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę.  
W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach 
złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska 
umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 

10.5 Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub 
parafowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zaleca się aby każda poprawka  
w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, 
nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji. 

10.6 Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 10.1 SIWZ oraz oświadczenie 
Wykonawcy  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej muszą być 
przedstawiane w formie oryginałów. 

10.7 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z pkt 6.2 SIWZ, mogą być 
przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów, musi być 
potwierdzona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

10.8 Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii 
oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

10.9 Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
zdekompletowanie. 

10.10 Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), 
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno 
być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres 
Zamawiającego:  Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski oraz opisane: 
„Oferta na – Dostawę szafek ubraniowych do Zespołu Szkół w Piaskach”. Nie otwierać 
przed dniem 20 kwietnia 2018 r. do godz. 14:15.” 

10.11 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta 
taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 

10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej 
oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 
przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone 
według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.13 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  
i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy 
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oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty  
z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

10.14 Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, może zastrzec informacje, które 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest wykazać wraz  
z przedstawieniem dowodów, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnianie.  
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca pragnie 
zastrzec, powinny być załączone do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób 
umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”, 
z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

10.15 Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 
1) Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. 

Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek 
zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być 
tożsama z treścią formularzy załączonych do SIWZ. 

2) Gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do 
jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu; 

3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

4) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w terminie do dnia: 20 kwietnia 2018 r. 
do godz. 14:00. 

11.2 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.3 Oferta złożona po terminie wskazanym rozdz. 11.1 SIWZ zostanie odrzucona na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. 

11.4 Oferty zostaną otwarte w dniu: 20 kwietnia 2018 r. o godz. 14:15, w siedzibie 
Zamawiającego: Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski (sekretariat). 

11.5 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy Pzp. 

11.6  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zspiaski.pl informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
c) ceny, doświadczenia w realizacji dostaw zawartych w ofertach. 
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12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

12.2. Wykonawca wylicza cenę oferty zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz na podstawie odpowiedzi i wyjaśnienia Zamawiającego na pytania 
Wykonawców.  

12.3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglenia — poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić  
w górę). 

12.4. Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi uwzględnić te koszty 
w ofercie, wymienione koszty nie będą stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia 
przez Zamawiającego. 

12.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 
elementów. 

12.6.  Zamawiający posiada odpowiedni numer identyfikacyjny VAT UE. 
12.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1.  Cena „C” 60 

2.  Okres rękojmi „Or” 40 
 
13.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierającą najkorzystniejszy bilans punktów 

w powyższych kryteriach. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką - 
po uwzględnieniu wagi - może osiągnąć oferta, wynosi 100. 

13.3. Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 
 

przy kryterium cena:    Cc = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie: 
Cc – przyznane punkty w kryterium cena; 
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert; 
Co – cena oferty ocenianej (brutto). 
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 80 punktów. 
 

przy kryterium okres rękojmi  (Or):      R=(Roferty : Rnajdłuższa ) x 40 pkt,  gdzie: 

R –  oznacza punkty za oferowany okres rękojmi tj. za rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy  
z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający nie dopuszcza okresu rękojmi za wady krótszego niż 2 lata 
licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.  
Roferty – oznacza okres rękojmi badanej oferty. 
Rnajdłuższa – oznacza najdłuższy (maksymalnie 5 lat) okres rękojmi wśród badanych ofert.   
 
Wykonawca wskazuje tylko jeden okres rękojmi podając liczbę lat nie mniejszą niż 2 lata.  
W przypadku gdy Wykonawca wskaże okres rękojmi krótszy niż 2 lata, lub gdy poda więcej niż jeden 
okres rękojmi, lub nie wskaże okresu rękojmi, oferta podlegać będzie odrzuceniu,    
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres rękojmi dłuższy niż 5 lat, Zamawiający do oceny ofert 
przyjmie okres 5 lat. 
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Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium  

i dodane do siebie. 

P= C x 60% +Orx40%  

13.4. Punkty wg podanego wzoru przyznane ofertom w poszczególnych kryteriach zostaną wyliczone 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
13.6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych  

i Wykonawców niewykluczonych, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert. 
13.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

13.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
13.9. Zamawiający poprawi w ofercie. 

a) oczywiste omyłki rachunkowe — omyłki dotyczące działań arytmetycznych np. błędne 
obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne 
zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik 
działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, 

b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych np. przyjęcie  
w obliczeniach błędnej ilości jednostek miar (ilość jednostek miar zostanie poprawiona na 
prawidłową), zdublowania pozycji w formularzu cenowym (zdublowana pozycja zostanie 
wykreślona  

13.10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,  
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu zgodnie z zapisami art. 90 
ust. 1 Pzp. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 
 
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

14.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 
ustawy Pzp. 

14.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania 
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— podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 1) i 4) Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.zspiaski.pl  

14.5. 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 przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

14.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 4.5, jeżeli: 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

14.7. Jeżeli 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 Pzp. 

 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
16. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej 
SIWZ. 

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 
17.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
 
18. INNE 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1579). 
 
Załączniki składające się na integralną część SIWZ: 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy, 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o przynależności do grupy kapitałowej, 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ – umowa 

 
 

http://www.zspiaski.pl/

