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SP

ECY F I KACJ A /S IO TNYC H WARU
Nu

N KOW

ZAM OWI E N IA

mer sprawy: WAD-2900 -21201 4

URZAD T}TATYSTYCZNY w BIALYMSTOKU
uf . Krakowska 13, 15-959 Bialystok

Wykonanie, dostawa i monta2 mebliw ramach modernizacji
pomieszczefl Urzgdu Statystycznego w Biafymstoku
przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego
O5rodka Informacjiw ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja
pomieszczeri dla Informatorium w ramach projektu System
Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): ,,Budowa
dwujgzycznego (z komunikacjq w jgzyku polskim i angielskim)

systemu informacji skierowujqcej do system6w
i nformacyj nych statystyki i system6w resortowych dostgpnych dla obywateli, przedsigbiorc6w i pracownik6w
administracji publicznej poprzez portal informacyjny GUS.
Budowa 16 Regionalnych O6rodk6w Informacji,
z wyposa2eniem minimum w kilka stanowisk dostgpu
do Internetu"
Tryb udzielanego
zam6wienia:

przetarg nieograniczony o wartoSci szacunkowej nizszej
ni2wyra2ona w zlotych r6wnowarto66 kwoty 30 000 euro

Osoba uprawniona
do porozumiewania sig
z Wykonawcami

MaNgorzata SkNodowska, pok. 22;
tel.:+48 85 749 77 10: faks: +48 85 749 77 79:
e-mail : m.sklodowska@stat. gov. pl

Ogloszenie o zam6wieniu
zostalo zamieszczone:

w Biuletynie Zam6wief Publicznych Nr 259598 - 2014 w dniu
04.08.2Q'14 r.

na stronie internetowej Zamawilqcego: w dniu 04.08.2014 r.
na tablicy ogloszeh Zamawialqcego (hol gl6wny) w dniu
04.08.20'14 r.

Adres internetowy,
pod kt6rym zamieszczono
ogloszenie oraz SIWZ:

(2014-08-04)

http://bialystok. stat. gov. pl/zamowien ia-publ iczne-us

Zatwierdzam:
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1,

Postanowieniaog6lne

1.1. llekro6 w Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia - zwanej dalej SIWZ i

innych

dokumentach dotyczqcych niniejszego postqpowania mowa jest o:

1)

ustawie Prawo zam6wiefi publicznych, zwanej dalej ustawq - nale2y przez to
rozumie6 ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieh publicznych
(Dz. U, 22013 r. poz.907, 984, 1047 i 1473 arazz2014 t. poz. 423,81 1 i 915),

2)

ofercie - nale2y pzez to rozumiec zNohony u Zamawiajqcego formularz ofertowy,
zwany dalej FO, stanowiqcy zalqcznik nr 1 do SIWZ wtaz z okre6lonymi w nim
wymaganymi dokumentami,

3)

kopiach dokument6w - nalezy pvez to rozumie6 wiernq kserokopig oryginal6w tych
dokument6w,

4)

osobie upowa2nionej do wystqpowania i podpisywania w imieniu Wykonawcy nale2y przez to rozumie6 osobq wymienionq w dokumencie uprawniajqcym
Wykonawcg do wystqpowania w obrocie prawnym lub upowa2nionq oddzielnym
dokumentem do zaciqgania zobowiqzafi w imieniu Wykonawcy, zgodnie
z obowiqzulqcym i przepisam i.

1.2. Wykonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia (w rozumieniu art. 23
ustawy) sq obowiqzani do ustanowienia pelnomocnika i zlo2enia wraz z ofertq
pelnomocnictwa do reprezentowania Wykonawc6w w postqpowaniu, albo
reprezentowania Wykonawc6w w postqpowaniu i zawarcia umowy.

1.3. Tre56 pefnomocnictwa musi jednoznacznie okre6la6 czynno6ci, do wykonywania
kt6rych pelnomocnik jest upowa2niony. W przypadku, gdyby pelnomocnictwa udzielala
osoba inna ni2 uprawniona z mocy prawa lub umowy sp6lki do reprezentowania
podmiotu, do oferty nale2y dolqczyc r6wnie2 pelnomocnictwo do dokonania tej
czynnoSci.

1.4. Pelnomocnictwo powinno by6 zlo2one w oryginale albo kopii po6wiadczonej notarialnie.
1.5. Do udzielenia peNnomocnictwa osobie, o kt6rej mowa w pkt. 1.1.4), postanowienia
pkt. 1.3 i 1.4 stosuje sig odpowiedtrio.
sp6Nki cywilnej obowiqzujq przepisy dotyczqce Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia, o kt6rych mowa w art. 23 ustawy.

1.6. Wsp6lnikr5w

1.7. Wszelkie zalqczniki do SIWZ stanowiq jej integralnqczq5,e.
1.8. Wszelkie rozliczenia pomiqdzy Zamawiajqcym

a

Wykonawcq prowadzone bgdq

w z{otych polskich. Zamawilqcy nie przewiduje rozliczeh w walutach obcych.

1.9. Postqpowanie prowadzone jest w ranrach projektu ,,System Informacyjny Statystyki
Publicznej 2 (SISP-2)" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

7

-

budowa elektronicznej
2007-2013, Priorytet
,,Spoleczefistwo informacyjne
administracji". Projekt wsp6tfinans;owany jest przez Unig Europejskq z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodk6w bud2etu pa6stwa.
1.10.Zamawiajqcy zastrzega, i2 mo2e uniewa2ni6 postgpowanie o udzielenie zam6wienia,
je2eli Srodki pochodzqce z budzetu Unii Europejskiej, kt6re zamierzal przeznaczyc
na sfinansowanie cato6ci lub czq5ci zam6wienia, nie zostanq mu pzyznane.

^
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2.

Opis sposobu przygotowania oferty

2.1. Oferta powinna by6 sporzqdzona

i

zlo2ona zgodnie

z

wymaganiami okre6lonymi

w SIWZ.
partycypacja w wiqcej niZ
jednej, spowoduje odrzucenie ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2.2. Zo2enie pzez Wykonawcq wigcej niz jednej oferty lub

2.3. Tre56 oferty musi odpowiada6 tre6ci SIWZ.
2.4. Wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje, kt6re stanowiq tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 22003 r. Nr 153 poz. 1503, zpo2n. zm.)ijako takie nie
mogq by6 udostqpniane innym uczestnikom postqpowania. Nie mogq stanowi6
tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomo6ci podczas otwarcia
ofert, tj.: informacje dotyczqce nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania
zam6wienia, okresu gwarancji iwarunk6w platno6ci zawartych w ofercie.
powinny
by6 umieszczone w osobnej kopercie oznaczonq klauzulq ,,dokumenty zastrze2one".
Na kopercie nale2y zamie6ci6 naz:we, doktadny adres i numery telefon6w Wykonawcy
(dopuszcza sig odcisk pieczgci), numer sprawy oraz numery stron wynikajqce z FO.
Tak oznaczonq kopertg naleZy umieSci6 wraz z pozostaNq fiawnq) czg6ciq oferty
w kopercie, o kt6rej mowa w pkt 2.15. W przypadku braku zastrze2enia, bqd2
niewNa6ciwego zabezpieczenia dokument6w przed dostgpem os6b nieuprawnionych,
Zamawilqcy n ie ponosi od powiedzial no6ci za ujawn ien ie takich nformacj i.

2.5. Dokumenty zawieralqce informacje stanowiqce tajemnicg przedsigbiorstwa

i

2.6. Ofertq nale2y sporzqdzif:
1) w formie pisemnej pod rygorem

niewa2no5ci,

2) w jgzyku polskim,
3) w jednym egzemplarzu,
4) na druku lub wedlug wzoru druku FO, dolqczonego do SIWZ

popzez
jego
powinna
czytelnq
tnvalq,
byd
sporzqdzona
wypelnienie. Oferta
odpowiednie
technikq,

5)

skladajqc wtaz z ofertq o6wiiadczenia
niniejszej SIWZ:

i

dokumenty okre6lone

w

punktach

I iI

a)

o6wiadczenia Wykonawcy - na drukach lub wedlug wzor6w druk6w
stanowiqcych zalqczniki 2'- 5 do SIWZ poprzez odpowiednie ich wypelnienie,

b)

pozostate dokumenty

- w formie okre5lonej w pkt 8 i 9,

o6wiadczenia musze byc podpisane przez osobg / osoby uprawnione
do reprezentowania i skladania o5wiadczeh woli w imieniu Wykonawcy,

i

6)

oferta

7)

oferta Wykonawc6w, kt6rzy bgdq ubiega6 sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia
musi by6 podpisana w taki spos6b, aby prawnie zobowiqzywala wszystkich
Wykonawc6w wystqpujqcych wsp6ln ie.

2.7. Strony oferty (FO), zlohonego wraz z niq formularza cenowego oraz wymaganych
dokument6w i o6wiadczen - w miejscach okre6lonych przezZamawilqcego - muszq
by6 opatrzone podpisem osoby, o kt6rej mowa w pkt 1.1.4) albo pelnomocnika,
o kt6rym mowa w pkt 1.2. Podpis powinien byl zho2ony w formie umozliwiajqcej
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w spos6b jednoznaczny identyfikacjq osoby sktadajqcej podpis lub opatrzony pieczqtkq
imiennq.

2.8.

Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly trwale polqczone, a zapisane strony oferty
oznaczone kolej nym i numeram i.

2.9. Do oferty nale2y zalqczy| dokumenty, okre6lajqce spos6b

i

osoby uprawnione

do reprezentowania Wykonawcy.

w

oryginale
2.10. Dokumenty nale2y zlo2y6,
z oryginalem pzezWykonawcg.

lub kopii

po6wiadczonej

za

zgodno56

2.11. Kopie dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 2.9,2.10 i 1.1.3), muszq by6 po5wiadczone
pzez osobg, o kt6rej mowa w pkt 1.1.4) albo pelnomocnika, o kt6rym mowa w pkt 1 .2,
a podpis po6wiadczajqcy ka2d4 kopiq dokumentu powinien by6 poprzedzony zapisem
,,za zgodno66 z oryginalem". W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig
o udzielenie zam6wienia oraz w przypadku innych podmiot6w, na zasobach kt6rych
wykonawca polega na zasadach ol<re6lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
podmiot6w
dokument6w dotyczqcych odpowiednio Wykonawcy
sq po6wiadczane za zgodno56 z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
te podmioty.

lub tych

2.12.Wymagane specyfikacjq dokumenty sporzqdzone w jqzyku obcym muszq by6, zlo2zone
wrazz tlumaczeniem na jgzyk polski.

2.13.Wszelkie poprawki, zmiany lub skre6lenia w tek5cie oferty muszq by6 naniesione
w czytelny spos6b, podpisane i datowane wlasnorgcznie przez osobq, o kt6rej mowa
w pkt 1.1.4 albo pelnomocnika, o kt6rym mowa w pkt 1.2. Podpis powinien byC zlo2ony
w formie umo2liwiajqcej w spos6b jednoznaczny identyfikacjq osoby sktadajqcej podpis
lub opatrzony pieczqtkq imiennq.

2.14.W przypadku zlo2enia wraz z ofertq dokument6w, kt6rych Zamawialqcy nie wymagat
(np. materiaty reklamowe itp.), nale2yje oddzieli6 i opisa6: ,,dokumenty uzupeNniajqce".
Dla dokument6w tych nie stosuje sig postanowiefi zawartych w punktach 2.7 - 2.13.
2.15. Ofertq nalezy zlo2y6, w kopercie:

1)

zamknigtej i opieczqtowanej w spos6b uniemoZliwiajqcy jej otwarcie bez naruszenia
ny ch przez Wyko n awc q zabezpie czeh,

zastosowa

2)

opatrzonej dokladnym adresem i numerami telefon6w Wykonawcy (dopuszcza sig
odcisk pieczqci),

3) zaadresowanej do ZamawiEqcego

na jego adres do korespondencji i oznaczonej

nastqpujqco:

Oferta w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego
na wykonanie, dostawg i monta* mebliw ramach modernizacji pomieszczeh
Urzgdu Statystycznego w Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13
na potrzeby stworzenia Regionalnego OSrodka Informacji
nu mer sprawy: WAD-2900 -21201 4
Nie otwiera6 przed 12.08.2014 r. godz. 10:00
Ofertg nale2y zlo?ye w Sekretariacie, pok6j nr 25.
2.16.

W przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zamknigcia koperty, Zamawilqcy
nie bierze odpowiedzialno6ci za zNe skierowanie przesylki lub jej przedterminowe
otwarcie.
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2.17.Wykonawca mo2e wprowadzi6zmiany w ofercie i innych dokumentachzlohonychwraz
z ofertq lub wycofac zlo2onq ofertq pod warunkiem, 2e Zamawialqcy otrzyma pisemne
powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed uptywem terminu skladania ofert,
okreSlonym w pkt 13.3. Powiadomienie to powinno by6 sporzqdzone stosownie
do powy2szych postanowiefi, a koperta, o kt6rej mowa w pkt 2.15, dodatkowo
oznaczona napisem - odpowiednio -,,ZMIANA" lub,,WYCOFANlE".
2.18. Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA' zostanq otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, kt6ry wprowadziN zmiany i po stwierdzeniu poprawno6ci dokonania zmian,
zostanq dolqczone do oferty.
2.1g. Wycofanie zlo2on$ oferty nastqpuje poprzez zlo2enie pisemnego o5wiadczenia
podpisanego pzez Wykonawcg. W celu potwierdzenia uprawnienia os6b do zlo2enia
wycofaniu oferty, nale2y zalqczy1 odpowiednie dokumenty
o$wiadczenia
(np. aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji informacji o dzialalno5ci
peNnomocnictwo). W przypadku dostarczenia
gospodarczej i je6li to konieczne
zNo2onej oferty, oferta taka nie bqdzie
wycofaniu
o
Zamafuilqcemu o6wiadczenia
otwierana.

o

i

-

2.20. Wykonawca nie mo2e dokona6 zmian
ofert.

w tre6ci oferty po uplywie terminu skNadania

2.21.Wykonawca ponosiwszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zNo2eniem oferty.
2.22. Zamawiaj qcy n ie do puszcza s kladan ia ofert czqSciowych.
2.23. Zamawiaj qcy n ie d op uszcza sklad

an

ia ofe rt wari antowych.

2,24.Zamawiajqcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu w postqpowaniu.

3.

Opis przedmiotu zam6wienia

monta2 mebli w ramach
przy ul. Krakowskiej
w
Bialymstoku
pomieszczen
Statystycznego
Urzqdtr
modernizacji
w
ramach Zadania 3
lnformacji
Osrodka
13 na potrzeby stworzenia Regionalnego
(SlSk) modernizacja pomieszczef dla Informatorium w ramach projektu System
(SISP-2): ,,Budowa dwujqzycznego
informacyjny Statystyki Publicznej
(z komunikacjq w jgzyku polskim i angielskim) systemu informacji skierowujqcej
do system6w informacyjnych statystyki i system6w resortowych - dostqpnych
dla obywateli, przedsigbiorc6w i pracownik6w administracji publicznej poprzez
portal informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych O6rodk6w Informacji,
z wyposa2eniem minimum w kilka stanowisk dostqpu do Internetu".

3.1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie, dostawa

i

2

Nazwa i kod okreSlone we wsp6lnp-glowniku zam6wiefl (CPV):

z

biurowymi), wyposa2enie, urzqdzenia domowe
(z wylqczeni e m o6wi etl e n a ) i 5 rod ki czy szczqce

39000000-2 Meble (wtqcznie

i

39100000-3

Meble

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia okre6lony zostat w dokumentacji
projektowej - zalqcznik nr 7 do SIWZ.
3.2. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania przedmiotu zam6wienia zgodnie
z dokumentacjq projektowq.

3.3.

w

budynku Urzqdu
w celu zapoznania sig z miejscem realizacji zam6wienia oraz oceny warunk6w
zwiqzanych z wykonaniem przedmiotu zam6wienia. Wizja mo2e by6 przeprowadzona
Zamawia5qcy umo2liwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej
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Plblj*nej

z

ktorq nalezy sig kontaktowac
pok.
22; tel;+48 85 749 77 10.
w sprawie wizji lokalnej - Pani Malgorzata Sklodowska,

po wcze6niejszym uzgodnieniu terminu. Osoba,

3.4. Jezeli dokumentacja projektowa wskazywalaby w odniesieniu do niekt6rych material6w

urzqdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajqcy, zgodnie z art. 29 ust. 3
ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie ,,produkt6w" r6wnowa2nych. Wszelkie produkty
pochodzqce od konkretnych producent6w, okre6lajq minimalne parametry jako6ciowe i
cechy u2ytkowe, jakim muszq odpowiadac produkty, aby spelni6 wymagania stawiane
p7ez Zamawiajqcego stanowiq wytqcznie wzorzec jako6ciowy przedmiotu
zam6wienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagah parametr6w jako6ciowych,
Zamawiajqcy rozumie wymagania produkt6w zawarte w og6lnie dostqpnych 2r6dNach,
katalogach, stronach internetowych producent6w. Operowanie przykNadowymi nazwami
producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwafi Zamawiajqcego
w stosunku do okreSlonego rozwiqzania. Tak wiqc poslugiwanie siq nazwami
producent6w / produkt6w / ma wylqcznie charakter przykNadowy. Zamawilqcy, przy
opisie przedmiotu zam6wienia, wskazujqc oznaczenie konkretnego producenta
(dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocze6nie produkty r6wnowa2ne
parametrach jakoSciowych cechach uZytkowych, co najmniej na poziomie
parametr6w wskazanego produktu, uznalqc tym samym ka2dy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych, ptzy czym zmiana parametr6w nie mo2e powodowa6
konieczno6ci modyfikacji projekt6w, a takZe ograniczeh mozliwo6ci ich wykorzystania
przypadku zastosowania produkt6w r6wnowaznych
przez Zamawialqcego.
Zamawialqcy bgdzie wymagal, stosownie do art. 30. ust. 5 ustawy, zNo2enia
odpowiednich dokument6w, uwiarygodniajqcych r6wnowazno66 materiaN6w lub
urzqdzefr. Analogicznie do powyZszego, je2eli Zamawiajqcy posluguje siq opisujqc
przedmiot zam6wienia zgodnie z arl. 30 ust. 2 ustawy, za pomocq norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systenr6w odniesienia, dopuszcza r6wnie2 r6wnowa2no56.
Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia majq
charakter poglqdowy i stanowiq wy{qcznie wzotzec jako6ciowy. Bgdq one podlegafy
ocenie autora dokumentacji projektowej, kt6ry sporzqdzi stosownq opiniq, Opinia ta
bgdzie podstawq do podjgcia pzez Zamawiajqcego decyzji o akceptacji bqd2
odrzuceniu ,,r6wnowa2nik6w". Ws:zelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz)
zwiqzane z udowodnieniem r6wnowa2no6ci spoczywa na Wykonawcy.

i

i

i

o

W

3.5. Wykonawca udzieli 24-miesiqcznej gwarancji na wykonane i dostarczone

meble.

3.6. W ramach przedmiotu zam6wienia Wykonawca zobowiqzany bqdzie do oznakowania
ka2dego z produkt6w dostarczonrych w wyniku postqpowania wsp6tfinansowanego

z Ksiqgq znak6w:
KSIEGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

ptzez Uniq Europejskq. Oznakowania powinny by6 zgodne

-

NARODOWEJ STRATEGil SPOJNOSC|
2007 dostqpnq pod adresem:
http:/iwww.funduszeeuropeiskie.eov.pllZPFElDocuments/Zalacznik:15siega:identyfi

kacji:wizualnej.pdf
oraz zgodne z Przewodnikiemr w zakresie promocji projekt6w finansowanych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla
Beneficjent6w i Instytucji zaanga2owanych we wdra2anie Programu dostqpnym pod
adresem:

http://www.poig.gov.pliZPFElDocuments/przewodnik:dla:benefJromocja:0412081.p

df

4.

Podwykonawstwo

4.1.

Zamawialqcy 2qda wskazania pzez Wykonawcq czq5ci zam6wienia, kt6rej wykonanie
zamierza powierzy6 Podwykonavy'conn, lub podania przez Wykonawca nazw (firm)
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Podwykonawc6w, na kt6rych z:asoby Wykonawca powoluje sig na zasadach
okre5lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunk6w udzialu
w postqpowaniu, o kt6rych mowa w art. 22 usL 1.

4.2. Je2eli zmiana albo rezygnaqaz Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kt6rego zasoby
Wykonawca powolywaN sig, na ;zasadach okre6lonych w art. 26 ust, 2b, w celu
wykazania spelniania warunk6w udziaNu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w art. 22
ust. 1, Wykonawca jest obowiqzany wykazac Zamawialqcemu, i2 proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speNnia je w stopniu nie mniejszym ni2
wymagany w trakcie postqpowania o udzielenie zam6wienia'

5.

Zam6wieniauzupelniajqce
Zamawiaj4cy nie przewiduje udzielenia zam6wief uzupelniajqcych,
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

6. Termin wykonania

o

kt6rych mowa

zam6wienia.

Przedmiot zam6wienia bgdzie realizrowany w okresie od datv zawarcia umowv do dnia
17.10.2014r.

7. Warunki udzialu w postqpowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny

spelniania tych warunk6w

7.1. O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 siq Wykonawcy, kt6zy spetniajq

warunki,

dotyczqce:

1) posiadania uprawnieti do wykonywania okreSlonej dzialalno6ci

lub

czynno6ci, je2eli przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania

Zamawi1qcy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6towych wymaga6, kt6rych
peln e n e Wyko n awc a zob owiqza n y j est v'rykaza6'
Zamawilqcy dokona oceny spelniania ww. warunku na podstawie oSwiadczenia
o spelnianiu warunk6w udzialu w postqpowaniu, o kt6rym mowa w pkt 8.1 SIWZ.

s

2)

i

i

posiadania wiedzy i doSwiadczenia

Zamawilqcy uzna warunerk za spelniony, jeZeli Wykonawca wyka2e, 2e
w okresie ostatnich trzech ilat przed uptywem terminu skladania ofert, a je2eli
okres prowadzenia dzialalnoScijest kr6tszy - w tym okresie, nalezycie wykonat co
najmniej dwa zam6wienia obejmujqce dostawg i montaz mebli biurowych, kaZde
o warto5ci brutto nie ni2szej ri2 25 000 zN'
W celu wykazania,2e Wykorrawca posiada wiedzg i do6wiadczenie Zamawialqcy
wymaga przedstawienia wykazu, o kt6rym mowa w pkt 8'2 SIWZ.

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz

osobami

zdolnymi do wykonania zam6wienia
Zamawialqcy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lowych wymaga6, kt6rych
peln e n e Wyko n awc a zob ctwiqza n y j e st v'tykaza6'
Zamawiajqcy dokona oceny spelniania ww. warunku na podstawie o6wiadczenia
o spelnianiu warunk6w udziaNu w postqpowaniu, o kt6rym mowa w pkt 8.1 SIWZ.
s

4)

i

i

sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawil4cy nie precyzuje w tym zakresie szczeg6lowych wymagaf, kt6rych
s peln e n e Wyko n awc a zob owiqz-a ny j est wykaza6.
i

i
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ZamawiSqcy dokona oceny spelniania ww. warunku na podstawie o6wiadczenia
o spelnianiu warunk6w udziaNu w postqpowaniu, o kt6rym mowa w pkt 8.1 SWZ.

7.2. Ponadto Wykonawca ubiegajqcy

sig o

udzielenie zam6wienia publicznego

zobowiqzany jest vrykazal brak prodstaw do wykluczenia z postqpowania z powodu
niespeNnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena tego
warunku nastqpi na pbdstawie zalqczonych do oferty przez Wykonawca dokument6w
i o5wiadczefi, wymienionych w pkt I SIWZ.
mo2e polegac na wiedzy i do6wiadczeniu innych podmiotow, niezaleZnie
od charakteru prawnego lqczqceqo go z nimi stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiqzany jest udowodnii Zamawiajqcemu, i2 bqdzie dysponowal zasobami
niezbqdnymi do realizacji zam6wienia, w szczeg6lno6ci przedstawiajqc w tym celu
pisemne zobowiqzanie tych podnniot6w do oddania mu do dyspozycji niezbqdnych
zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam6wienia.

7.3. Wykonawca

7.4. Zamawialqcy dokona oceny spelniania pzez Wykonawc6w warunk6w okreSlonych
w pkt 7.1.1) - 7.1.4), na podstawie zaNqczonych przez Wykonawca do oferty
dokument6w i oSwiadczef, okre5lonych w pkt 8 wedlug formuly ,,spelnia/nie spetnia".
Z dokument6w i o6wiadczeri musi jednoznacznie wynika6, ze Wykonawca spelnia
warunek udzialu na dzieri skladania ofert. Niewykazanie w wystarczEqcy spos6b
potwierdzenia spelnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postgpowania, po wyczerpaniu czynno6ci wezwania do uzupelnienia dokument6w
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zam6wieh publicznych.

-

przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia
warunki wymienione w pkt 7.1 muszq spelniad lqcznie Wykonawcy sktadajqcy wsp6lnq
ofertq, za6 warunek, o kt6rym mo\ /a w pkt 7.2 -ka2dy z Wykortawc6w z osobna.

7.5. W

8.

Wykaz oSwiadczef lub dokument6w, jakie majq dostarczyf Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania waru nk6w udzialu w postgpowaniu

8.1. Oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu (zalqcznik nr 2
8.2.

do SIWZ -wz6r o5wiadczenia).
Wykaz wykonanych, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ciqgtych r6wniez
wykonywanych gN6wnych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie,
wtaz z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na zecz
kt6rych dostawy zostaly wykonanr-., oraz zaNqczeniem dowod6w czy zostaty wykonane
lub sq wykonywane nale2ycie (zalqcznik nr 5 do SIWZ -wz6r wykazu).
Dowodami. o kt6rvch mowa w pkt 82Sg:
a) po6wiadczenie, z tym ze w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub uslug
okresowych lub ciqglych po6wiadczenie powinno by6 wydane nie wcze6niej
ni2 na 3 miesiqce przed uplywem terminu skladania ofert,
b) o$wiadczenie Wykonawcy je2eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska6 poSwiadczenia, o kt6rym mowa
w punkcie a).

-

W przypadku, gdy Zamawilqcy jr:st podmiotem, na rzecz kt6rego dostawy wskazane
w wykazie zostaiy wcze6niej wykclnane, Wykonawca nie ma obowiqzku przedkladania
dowod6w, o kt6rych mowa powyZej.

Uwaga: Wykonawca w wykazie gl6wnych dostaw,
zobowiqzany jest poda6 tylko g]q

o

w pkt 8.2
kt6re wyka2q

kt6rych mowa

,

spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu.
BENEFICJENT:

Gr-owNY URZAD STATYSWCZNY
al. Niepodleglo5ci 208
00-925 Warszawa

Projekt wspolfinansotNany przez U niq Europeiskq z Europeiskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze 4rodk6w budtetu partstwa'
7. Q3 Priorytetowa: Spateczehstwo informacyine * budowa elektronicznei
administracii

UNIA EUROPEJSKA

INNOWACYJNA
GOSPODARKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA sTRATECIA SPOJNOSCI

8.3.

Je2eli Wykonawca v,rykazujqc speNnianie warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22. ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach okre6lonych w art. 26
ust. 2b ustawy, Zamawialqcy, w celu oceny czy Wykonawca bqdzie dysponowal
zasobami innych podmiot6w w stopniu niezbgdnym dla nalezytego wykonania
tymi podmiotami
zam6wienia oraz oceny, czy stosunek N4czqcy Wykonawcg
gwarantuje rzeczywisty dostgp do ich zasob6w, 2qda dokument6w dotyczqcych w
szczeg6lnoSci:
zakresu dostqpnych Wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasob6w innego podmiotu, ptzez WykonawcQ, ptzy
wykonywaniu zam6wienia,
charakteru stosunku, jaki bgdzie lqczyl Wykonawca z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziaNu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia.

z

.
o
o
r

8.4.

przypadku zNo2enia przez Wykonawca dokumentu lub o6wiadczenia
potwierdzajEcego spelnianie warunk6w udziaNu w postgpowaniu, z kt6rego bgdq
wynikac kwoty wyraZone w waluc;ie innej niZ PLN, Zamawiajqcy dokona przeliczenia
na PLN wg Sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w kt6rym zostalo
opublikowane ogNoszenie o zamowieniu w Biuletynie Zam6wieh Publicznych, Kursy
walut sq dostqpne pod nastqpujqcym adresem internetowym:
http ://www" nbp. pl/home. aspx?f=lkursv/kursv a rch iwum. htm
Zamawi{qcy bgdzie korzystal z,,Archiwum kurs6w Srednich - tabela A".

W

I

9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie

zam6wienia Wykonawcy w okoliczno6ciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy na le2y przedlo2y6 nastgpuj qce doku menty:
9.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zalqcznik nr 3 do SIWZ - wz6r
o6wiadczenia).

9,2. Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalno6ci gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze6niej ni2 6 miesigcy przed upNywem terminu
sktadania ofert.

9.3. Je2eli Wykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w o kt6rych mowa w pkt 9.2 - sklada
dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzibq lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajqcy,2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadNo6ci. Dokument
powinien by6 wystawiony nie wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uplywem terminu

skladania ofert.
kraju, w kt6rym Wykonawca rna siedzibq lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
siq dokumentu, o kt6rym mowa w pkt 9.3, zastgpuje sig go dokumentem zawierajqcym
kt6rym okre6la sig tak2e osoby uprawnione do reprezentacji
o$wiadczenie,
przed wfa{iciwym organem sqdowym, administracyjnym albo
zloaone
Wykonawcy,
organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego kraju, w kt6rym Wykonawca ma
zachowaniem
siedzibq lub miejsce zamieszkaniil, lub przed notariuszem,
wskazanego w pkt 9.3 terminu.

9.4. JeZeliw

w

z

9.5.

JeZeli Wykonawca, wykazujqc spetnianie warunk6w udziaNu w postgpowaniu, o kt6rych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiot6w na zasadach
okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bgdq braly udzial w realizacji czgSci
zam6wienia, przedkNada tak2e dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okre6lonym powyZej w pkt 9'1-9.4.
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9.6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postqpowania
o udzielenie zam6wienia w okoliczno6ciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, Wykonawca, wrazz ofertg sktada listg podmiot6w nale2qcych do tej samej
grupy kapitalowej, albo informacjg o tym, 2e nie nale2y do grupy kapitaNowej (zaNqcznik
nr 4 do SIWZ -wz6r o6wiadczenia),

9.7. Dokumenty podmiot6w wystgpujqcych wsp6lnie
W przypadku zNo2enia oferty pvez Wykonawc6w wystgpujqcych wsp6lnie,

ka2dy
pkt
pkt
(albo
w
9.3
pkt
9.2
i
9.6
otazw
9.1
w
mowa
kt6rych
o
podmiot zNo2y dokumenty,
poza
g.a
zamieszkania
lub
miejsce
podmiot6w
siedzibg
ma.flqcych
- w przypadku
iub
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

10. Informacja o sposobie porozumiewania sig Zamawiajqcego z Wykonawcami

10.1.W postgpowaniu o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pozostale informacje
Zamawilqcy i Wykonawcy przekazujq pisemnie, faksem lub drogq elektronicznq,
zzastze2eniem pkt 10.3 i 10.4.

wnioski przekazane do Zamawialqcego za pomocq
faksu, poczty elektronicznej uwa2a sig za zlo2one w terminie, jeZeli ich tre56 dotrze

10.2. O6wiadczenia, zawiadomienia,

do Zamawiajqcego przed uptywem wyrnaganego terminu.
10.3. Dokumenty, o6wiadczenia uzupetniane na podstawie art.. 26 ust. 3 ustawy na wezwanie
formie oryginalu lub kserokopii
Zamawiajqcego powinny zosta6 zlohone
potwierdzonej za zgodno56 z oryginafem przez Wykonawcg, zgodnie z przepisami
iR.ozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 lutego 2Q13 r. w sprawie rodzaj6w
dokument6w, jakich moZe 2qda6, zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogq by6 skladane (Dz. U.22013 r', poz.231)'

w

10.4.W przypadku porozumiewania siqr faksem lub drogq elektronicznqZamawilqcy Zqda
n iezwtocznego potwierdzen ia (faksem ub e-mailem ) faktu otrzymania.
I

siq dr: Zamawiqqcego z wnioskiem o wyja6nienie tre5ci
SfWZ w formie itrybie opisanym w pkt. 10.1. Zamawialqcy udzieli wyja6nieh
niezwlocznie, jednak nie p62niej niZ na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert,
pod warunkiem, 2e wniosek o wyja6nienie tre6ci specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia wpNynql do Zamawiajilcego nie p62niej niz do korica dnia, w kt6rym uptywa
polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Je2eli wniosek o wyja6nienie treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia wptynql po upNywie terminu wniosku lub

10.5. Wykonawca moZe zwr6ci6

dotyczy udzielonych wyjaSnien, Zamawialqcy moZe udzielid wyja6nieri albo pozostawi6
wn iosek bez rozpoznania.

10.6. PrzedNu2enie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wniosku
o wyja6nienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

10.Z.Tre5c zapytah wraz z wyja5nieniami Zamawiajqcy przekaZe Wykonawcom, ki6rym
przekazal

S

lWZ, bez

uj

awn ie nia 2rodNa

zapytania'

z wyja6nieniami bqdzie udostqpniona r6wnie2 na stronie
internetowej Zamawilqcego: http://bialystok.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us.

10.8.Tre56 zapytan wraz

l1.g.Zamawiajqcy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich Wykonawc6w

w

celu

wyjaSnienia wqtpliwo6ci dotyczqcych specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

10.10.

We wszelkiej korespondencji dotyczqcej postgpowania nale2y powotywa6

sig

na numer sprawy: WAD'2900'212014'
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Sy$1eo lnlomecyiny $l8ly-stykr F{b,lonej

10.11. Godziny pracy Urzgdu: poniedzialek
11.

-

piqtek: 7:15

- 15:15.

Wymagania dotyczqce wadium

11.1. Wykonawca zobowiqzany jest wnir:56 wadium

w kwocie 710,00 zl (slownie: siedemset

dziesig6 zlotych).
11.2. Wadium nalezy wnieS6 przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. do dnia 12.Q8.2014
do godz. 9:00.

r.

w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.

6

11.3. Wadium nalezy wnie56
ustawy, tj.:

1)
2)

pieniqdzu,

porgczeniach bankowych lub porEczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdno5ciowokredytowej , ztym 2e porqczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieniqznym,

3) gwarancjach bankowYch,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
b) porqczeniach udzielanych prze>z podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

z

r. o

dnia

9

listopada 2000

11.4.Wadium wnoszone

w

pieniqdzu nale>2y wplaci6 przelewem na rachunek bankowy

ustawy

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczo6ci (Dz. U. 22007 r. Nr 42, poz.275 zpo2n' zm').

Urzqdu Statystycznego w Bialymstoku:
NBP oio w

Bialymstoku

63 1010 1049 0020 2013 9120 0000

zdopiskiem,,@9PI3r@"
11.5.Wadium wniesione w pieniqdzu bqdzie wniesione skutecznie, jeZeli rachunek bankowy
zostanie uznany kwotq wadium pr:zed uplywem terminu skladania ofert.

11.6.Wadium wnoszone w jednq z pozos;tatych form, o kt6rych mowa w pkt 11'3'2) 11.3.S) nale2y zlo2yc w osobnej kopercie w Sekretariacie Urzqdu Statystycznego
w Bialymstoku (pok6j nr 25). Kopertg nale2y opatrzyc dokNadnym adresem i numerami

te|efon6wWykonawcy(dopuszcz:asiqodciskpieczqci)orazdopiskiem,,@
numer sprawv: WAD-2900'2/201!"
11.7.Wadium wnoszone w formach rriepit;niqznych nie mo2e zawieral 2adnych klauzul
warunkujqcych zaplatq pzez g;waranta naleZnej kwoty oraz musi by6 platne
niezwlocznie po zlo2eniu 2qdania zaptaty. Z tre5ci gwarancji (porqczenia) winno
wynika6 bezwarunkowe zobowiqzanie gwaranta (porgczyciela) do wyplaty
Zamawialqcemu pelnej kwoty wadium w okoliczno6ciach, o kt6rych mowa w art' 46
ust. 4a i ust, 5 ustawy, na kazde pisemne 2qdanie Zamawialqcego w terminie
zwiqzania ofertq.

i1.8.Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie skladania ofert spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postqpowania'
11.9. Wymagana forma dokument6w wadialnych:
1

)

oryginaty dokument6w - w przypadku wnoszenia wadium w jednej zform, o kt6rych
mowa w pkt 11.3.2) - 11.3.5),

2) wskazane jest dolqczenie do oferty

kserokopii dowodu wniesienia wadium (bez

wzglqdu na formq wadium).
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11.10. Zamawialqcy zatrzymuje wadium, je2eliWykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana:

1) odm6wil podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach
okre6lonych w ofercie,

2)

nie wni6sl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w

sprawie zam6wienia publicznego stalo

sig

niemoZliwe

z przyczyn leZqcych po stronie Wykonawcy.
11.11. Zamawialqcy zatrzymuje wadium, je2eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o kt6rym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zNo2yl dokument6w lub o6wiadczeh,
o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pelnomocnictw, chyba 2e udowodni
Zamawialqcemu, 2e wynika to z przyczyn nieleZqcych po jego stronie.
11.12. Warunki zwrotu wadium:

1)

Zamawialqcy zwr6ci wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
wyjqtkiem
uniewaZnieniu postqpowania
oferty najkorzystniejszej
jako
najkorzystniejsza.
Wykonawcy, kt6rego oferta zostata wybrana

2)

Wykonawcy, kt6rego oferta ;zostala wybrana jako najkorzystniejsza, ZamawiSqcy
7116aca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia
p u bl iczneg o oraz wn iesie n u zabezpiecze n ia na e2ytego wyko na n ia u mowy.

z

lub

I

i

3)

Zamawilqcy zwroci niezwtocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt6ry wycofal
ofertq przed uplywem terminu skladania ofert.

4) Zamawiajqcy za2qda ponownego
.

wniesienia wadium pzez Wykonawcq, kt6remu
zwr6ciN wadium na podstawie art, 46 ust. 1 ustawy, je2eli w wyniku rozstrzygniqcia
odwolania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okre6lonym p'zezZamawialqcego'

12. Termin zrttiqzania ofertq
f 2.1. Wykonawca zwiqzany bqdzie ofertq

pzez okres 30 dni'

12.2.Bieg terminu rozpoczyna sig wraz z upNywem terminu skladania ofert'

12.3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajqcego moZe przedlu?yc termin
zwiqzania ofertq, z tym 2e Zamawiajqcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upNywem terminu zwiqzania ofertq, zwr6ci6 sig do Wykonawc6w o wyra2enie zgody
na przedNuzenie tego termin u o oznaczony okres, nie dlu2szy jednak niz 60 dni.
13. Miejsce

oraztermin skladania i otwarc;ia ofert

13.1. Ofertq nalezy zNo2y6, w spos6b uniemozliwiajqcy zapoznanie sig z tre6ciq oferty przed
jej otwarciem otazoznaczy1 zgodnie z wymaganiamiw pkt2.15 slwz.
13.2. Oferty naleZy zloIye w siedzibie Zamawialqcego, Sekretariat, pok. nr 25'
13.3. Termin skladania ofert uptywa w dniu 12.08'201't roku o qo
13.4. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego

-

Sala konferencyjna, pok. nr 41'

13.5. Otwarcie ofert nastqpiw dniu, w kt6rym uptywa termin skladania ofert, 9i99!3-1,101Q9

13.6.Zamawiajqcy niezwlocznie zwraca ofertq, kt6ra zostaNa zlo2ona po terminie, o kt6rym
mowa w pkt 13.3 SIWZ.
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Opis kryteri6w, kt6rymi Zamawiajqcy bgdzie sig kierowal przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteri6w oraz sposobu oceny ofert

14.1. Ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o kryterium:
Cena - 100o/o
14.2.

Ocenie zostanq poddane oferty niepodlegajqce odrzuceniu, zNohone pzez
Wykonawc6w nie wykluczonych z postgpowania.

14.3.Ka2da oferta otrzyma ilo56 punkt6w obliczonq wedNug nastqpujqcego wzoru:
Cmin

P* = -------- x 100 Pkt

c*
gdzie:

P*

- warto56 punktowa ofertY,,x"

C'.,,'in - cena oferty najtaflszej

C"

- cena oferty ocenianej

14.4.2a najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, kt6ra uzyskala nalwy2szq liczbq punkt6w.
15. Opis

sposobu obliczenia ceny oferty

15.1.Wykonawca okre6li ceng za wykonanie przedmiotu zam6wienia na zaNqczonym
do SIWZ formularzu ofertowym (zalqcznik nr 1 do SIWZ). lntegralnq c2956 formularza
ofertowego stanowi formularz cenowy, zawierajqcy ceny jednostkowe przedmiotu
zam6wienia.
15.2. Cena oferty powinna byc podana w zNotych polskich, z dokladno6ciq do dw6ch miejsc
po przecinku.
15.3. Ceng oferty brutto za przedmiot zam6wienia nale2y poda6 cyframi i sfownie.

15.4. Do obliczenia ceny oferty nale2y zastosowa6 nastqpujqcy spos6b:
1) poda6 jednostkowE cene brutto kazdej pozyqi z doktadno6ciq do dw6ch miejsc
po przecinku,
2) obliczy6 warto66 brutto kazdej pozycji, mnoZqc podanq cenq jednostkowq brutto
przeziloi,6,
3) obliczyf warto66 brutto oferty sumujqc warto6ci brutto poszczeg6lnych pozycji
wchodzqcych w jej sklad. Tak wyznaczona cena oferty powinna by6 przeniesiona
do Formularza oferty,
4) dodatkowo, dla kazdej pozycji, nale2y poda6 zastosowanq stawkq podatku
VAT (w %).

\/AT nale2y do obowiqzk6w Wykonawcy, zgodnie
podatku od towar6w i uslug oraz podatku akcyzowym.

15.5. Prawidlowe ustalenie podatku

przepisami ustawy o
Zastosowanie przez Wykonawcq stawki podatku VAT niezgodnej

z

przepisami Zamawialqcy potraktuje

z obowiqzujqcymi
jako blqd w obliczeniu ceny, skutkujqcy

odrzuceniem oferty.

zostanie zNo2ona oferta, kt6rej wyb6r prowadziNby do powstania obowiqzku
podatkowego Zamawiajqcego, zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug
w zakresie dotyczqcym wewnqtrzwsp6lnotowego nabycia towar6w, Zamawialqcy
w celu por6wnania ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w
i usfug, kt6ry miatby obowiqzek wplacic zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

15.6. JeZeli
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16. Informacje o formalno6ciach, jakie powinny zosta6 dopelnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy
16.1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej
zawiadamia Wykonawc6w, kt6rzy zNo2yli oferty, o:

oferty Zamawialqcy jednocze6nie

najkorzystniejszej oferty, podajqc nazwe (firmq), albo imig i nazwisko,
siedzibg albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, kt6rego ofertg wybrano,
uzasadnienie jej wybotu oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawc6w, ktorzy zlo?yli oferty, a takZe
punktacjg ptzyznanqofertom w ka2dym kryterium oceny ofert i lqcznq punktacjg,
Wykonawcach, kt6rych oferty zostaly odrzucone, podajqc uzasadnienie faktyczne

1) wyborze

2)
3)

4)

i prawne,
Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postqpowania o udzielenie zam6wienia,
podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne,
terminie, okreSlonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po kt6rego uptywie umowa
w sprawie zam6wienia publicznego mo2e by| zawarta.

16.2. Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, zobowiqzany jest do podpisania umowy
na warunkach okre6lonych we wzorze umowy zawartymw Talqczniku nr 6 do SIWZ.
f 6.3.

Wykonawca, po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwlocznie
dostarczy Zamawilqcemu pozostale dane niezbgdne do zawarcia umowy, kt6re nie
zostaNy podane w jego ofercie.

16.4. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia, 2e uchyla sig

od zawarcia umowy, dostarczy

najp62niej w dniu podpisania umowy nastqpujqce dokumenty:

1) dokument potwierdzajqcy wniesienie zabezpieczenia nale2ytego

2)

wykonania
umowy, o kt6rym mowa w pkt 18 niniejszej SIWZ,
listg Podwykonawc6w, z kt6rych Wykonawca bqdzie korzystal w trakcie realizacji
umowy.

16.5. Osoby reprezentujqce Wykonawce ptzy podpisaniu umowy powinny posiada6 ze sobq

dokumenty potwierdzajqce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bqdzie wynika6 z dokument6w zalqczonych do oferty.
16.6. JeZeli wybrana zostanie oferta Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o zam6wienie,

Zamawialqcy 2qda przedstawienia przed zawarciem umowy w sprawie zam6wienia
publicznego, umowy regulujqcej wsp6lpraca tych Wykonawc6w. Umowa regulujqca
wsp6tpracq Wykonawc6w skladajqcych wsp6lnie ofertg powinna okre6la6 co najmniej:

1) podmioty skladajqce ofertg,
2) cel gospodarczy, dla kt6rego zostala zawarta umowa,
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw,

4)

oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga sig aby czas trwania umowy byN nie
kr6tszy niZ okres realizaqi zam6wienia).

16.7. Umowa konsorcjum nie moZe by6 umowq przedwstgpnq ani umowq zawartq pod
warun kiem zawieszajqcym.
16.8.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypelni wymagari formalnych zawartych w

treSci

niniejszej SIWZ dotyczqcych podpisania umowy, Zamawialqcy wyznaczy dodatkowy
ostateczny termin uzupeNnienia dokumeni6w formalnych. Gdy Wykonawca na ponowne
wezwanie nie speNni wymagafl formalnych, Zamawilqcy ma prawo uznae, 2e
Wykonawca uchyla sie od podpisania umowy. W takim przypadku bedq miaty
zastosowan ie przepisy:
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1)
2)

att.94 ust. 3 ustawy Prawo zam6wiei publicznych ( wyb6r kolejnej oferty),
art.46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium).

17.Wz6r umowy
Wz6r umowy, kt6ra bgdzie podpisana w wyniku rozstrzygniqcia niniejszego postqpowania
o udzielenie zam6wienia, z uwzglgdnieniem tresci zNo2onych ofert, stanowi Zalqcznik nr 6
do SIWZ.
18.

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy

l1.l.Zamawiajqcy 2qda od wybranego

o

w

postgpowaniu
udzielenie zam6wienia
umowy w wysoko6ci
wykonania
nale2ytego
zabezpieczenia
Wykonawcy wniesienia
(z
podanej
VAT).
w ofelrcie
10% ceny calkowitej

lS.2.Zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy nale2y wnieS6 przed zawarciem umowy.

l1.3.Zabezpieczenie moze by6 wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastqpujqcych formach

1)

2)
3)
4)
S)

:

pieniqdzu,
porqczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdno6ciowokredytowej, z tym 2e zobowiqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienig2nym,
gwarancjach bankowYch,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
porqczeniach udzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
dnia listopada 2000 r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
ustawy
Przedsigbiorczo6ci (Dz. U. 22A07 r. Nr 42, poz' 275 zpo2n' zm')'

z

o

I

l1.A.Zabezpieczenie wnoszone
ban

kowy, kt6 ry zosta
z

n

i

w pfreniqdzu nale2y wplaci6 przelewem na rachunek

e ws kaza ny przez Zamawialqce

dopiskiem,,Zg!@numer

go

:

sprawv: WAD'2900'2/2014"

lS.S.Zabezpieczenie zlo2one w formach, o kt6rych mowa w pkt 18'3.2) do 18.3.5), musi
na kaZde
zawierae zobowiqzanie gwaranta lub porqczyciela do bezwarunkowej
porqczonej
gwarantowanej
lub
- wyplaty
Zqdanie Zamawialqcego, do wysoko6ci kwoty
zamawilqcemu 2qdanej kwoty w ramach pokrycia roszczeft z tytulu:
1) niewykonania umowY,
2) nienale2ytego wykonania umowy.

-

l1.G.Zabezpieczenie zlo2one w formach, o kt6rych mowa w pkt 18.3.2) do 18.3.5), nie mo2e
zawiera6 Zadnych klauzul warunkujqcych zaplatQ przez porqczyciela lub gwaranta
nale2nej kwoty oraz musi by6 platne niezwlocznie po zlo2eniu Zqdania zaplaty'
18.7. Na pisemny wniosek Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana, wadium wniesione
w pieniqdiu Zamawialqcy zaliczly na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

18.8.W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo2e dokona6 zmiany zabezpieczenia na
jednq lub kilka form, o kt6rych rnowa w pkt 18.3. Zmiana formy zabezpieczenia jest
bofohywana z zachowaniem ciqglo6ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoko5ci.
18.g. Zabezpieczenie naleZytego

wykonania umowy zostanie zwr6cone Wykonawcy,

z uwzglgdnieniem zapis6w art. 148 ust. 5 ustawy, w nastgpujqcy spos6b:
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1)

w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6wienia i uznania
Zamawiajqcego za naleZycie wykonane (po ostatecznym odbiorze

TOo/o zabezpieczenia

pzez

zam6wienia potwierdzonym pnrtokolem odbioru koticowego),
30oh zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeft z tytutu
rqkojmi za wady)- nie p62niej niZ w 15 dniu po uptywie okresu rqkojmi zawady'
1g.10. W przypadku nienalezytego wykonania zam6wienia zabezpieczenie staje sie
wlasnoSciq Zamawialqcego i bqdzie wykorzystane do zgodnego z umowq wykonania
zam6wienia i do pokrycia roszczeh z tytulu rqkojmi'

2)

19. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przysluguiEcych Wykonawcy
jezeli ma
1g.{. Srodki ochrony prawnej przystugujq Wykonawcy , a tak2e innemu podmiotowi,
lub mial inteies w ulyskaniu-danego zam6wienia oraz poni6sN lub moZe ponieS6
szkodq w wyniku naruszenia p"Zezzarnawialqcego przepis6w ustawy.
19.2. Zgodnie

j.

z art. 1 80 ustawY:

Odwotanie przysluguje wylqcznie od niezgodnei z przepisami ustawy czynno6ci
Zamawialqcego po-lqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub zaniechania
czynno5ci, do kt6rej Zamawialqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy.
przedmiotowym postqpowaniu odwoNanie przysNuguje wyNqcznie wobec

2. W

czynnoSci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunk6w

2)
3)

udzialu

w postqPowaniu,
wykluczenia odwolujqcego z postgpowania o udzielenie zam6wienia,
odrzucenia oferty odwolujqcego'

3. Odwolanie powinno ws(azywa6 czynno66 lub zaniechanie czynno6ci
Zamawiqqcego, kt6rej zarzu(>a sig niezgodno66 z przepisami ustawy, zawieral
4.

zwiqzle przedstawienie zarzut6w, okre5la6 Zqdanie oraz wskazywal' okoliczno6ci
faktyczne i prawne uzasadniajqce wniesienie odwolania'
Odwolanie wnosi siq do Prezesa Krajowej lzby Odwolawczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
we ryf ikowa nym za pomocq wa2nego kwal if kowanego certyf katu.
Odwolujqcy przesyta kopig odwolania Zamawiajqcemu pr4ed uplywem terminu do
wniesienia"odwolahia w iat<i spos6b, aby m6gl on zapozna6 siq z jego tre5ciq przed
uptywem tego terminu. Domniemywa sig, i2 Zamawiajqcy m6gl zapozna6 sig
z'tiegciq odirolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je2eli przeslanie
jego kopii nastqpilo przed uptywenr terminu do jego wniesienia za pomocq jednego
ze sposob6w okre6lonych w art' 2V ust. 2 ustawy'
i

i

5.

w terminie pr:zewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa6
ZimawiajEcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno6ci podjqtej przez niego lub
zaniechaniu &ynno5ci, Oo t<iOrej jest on zobowiqzany na podstawie ustawy, na kt6re

19.3. Wykonawca mo2e

nie przysluguje odwolanie.
1g.4.

uznania zasadno6ci przekazanej informacji Zamawialqcy poMarza
czynno5c albo dokonuje czynno5ci zaniechanej, informujqc o tym Wykonawc6w

W przypadku

w spos6b przew.idziany w ustawie dla tej czynno6ci'
19.5. Na czynno$ci, o kt6rych mowa w pkt 19.4, nie przysluguje odwolanie.
19.6. Zgodnie z art. 182 ustawY:

informacji o czynno6ci
1. Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslaniaje2eli
przesNane
zamawigqcego stanowiqcej podstawg jego wniesienia
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faksem lub drogq elektronicznq, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane
w inny spos6b.
Odwotanie wobec tre6ci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec postanowiei
specyfikacji istotnych warunk6,w zam6wienia, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wieh Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia na stronie internetowej'
Odwolanie wobec czynno6ci innych niZ okre6lone w pkt 1 i 2 wnosi siq w terminie
5 dni od dnia, w kt6rym powziqto lub przy zachowaniu nale2ytej staranno6ci moZna
byNo powziq6 wiadomo56 o okolicznoSciach stanowiqcych podstawq jego

2.
3.

wniesienia.

4.

o wyborze oferty
p62niej
niz
w
terminie:
nie
najkorzystniejszej, odwolanie wnosi sig
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam6wieri Publicznych ogloszenia
o udzieleniu zam6wienia,
2. 1 miesiqca od dnia zawarcia umowy, je2eli zamawiajqcy nie zamie6cil
w Biuletynie Zam6wieri Publicznych ogloszenia o udzieleniu zam6wienia.
przypadku
wniesienia odwolania wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu lub
W
postanowieri specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia Zamawialqcy moZe
przedNu2yc term n skladania ofert.
W przypadku wniesienia odwolania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwiqzania ofertq ulega zawieszeniu do czasu ogNoszenia przez Krajowq lzbq
Odwolawcz q orzeczenia.

Je2eli Zamawi{qcy nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia

j.

S.

i

6.

19.7. W przypadku wniesienia odwofania Zamawiajqcy nie moZe zawrzeC umowy do czasu
ogNoizenia przez lzbg wyrollu lub postanowienia koriczqcego postqpowanie
odwolawcze.

2

dni od dnia
1g.8. Zamawiajqcy przesyla niezwlocznie, nie p62niej ni2 w terminie
postqpowaniu
w
uczestniczqcym
Wykonawcom
innym
otrzymania, kopig odwolania
o udzielenie zam6wienia, a je2elli odwoNanie dotyczy tre6ci ogloszenia o zam6wieniu
lub postanowieh specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, zamieszczaiq r6wniez
na stronie internetowej, na kt6rej jest zamieszczone ogloszenie o zam6wieniu lub jest
przystqpienia do
udostgpniana specyfikacja, wzywlqc Wykonawc6w
postgpowan ia odwolawczego.

do

1g.9. Wykonawca moZe zglosi6 przystqpienie do postgpowania odwolawczego w terminie
Oni oO dnia otrzymania kopii odwoNania, wskazujqc stronq, do kt6rej przystqpuje,
interes w uzyskaniu rozstrzygniqcia na korzy5c strony, do kt6rej przystqpuje'
Zgloszenie przystqpienia dorgcza sie Prezesowi lzby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
jego kopig przesyNa si9
pomocq waznego kwalifikowanego certyfikatu,
Zamawilqcem u oraz Wyko nawcy wnoszqcem u odwoNa n ie.

i
i

a

19.10. Wykonawcy, kl6rzy przystqpili do postqpowania odwolawczego, stajq siQ
uczestnikami postqpowania odwolawczego, je2eli majq interes w tym, aby odwolanie
zostalo rozstrzygniqte na korzy66 jednej ze stron'

19.11. Zamawiqqcy lub odwolujqcy nno2e zgtosi6 opozycjq przeciw przystqpieniu innego
Wykonawcy nie p62niej ni2 do cza$u otwarcia rozprawy. lzba uwzglgdnia opozycjg,
jeieli zgNaszalqcy opozycjq uprawdopodobni, 2e Wykonawca nie ma interesu
w uzyskiniu rozstrzygniqcia na korzy66 strony, do kt6rej przystqpil; w przeciwnym
razie lzba oddala opozycjq Postanowienie o uwzglgdnieniu albo oddaleniu opozycji
lzbamo1e wyda6 na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzglqdnieniu albo
oddaleniu opozycji nie przyslugtrje skarga.
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19.12. Czynno$ci uczestnika postgpowania odwolawczego nie mogq pozostawa6
w sprzeczno$ci z czynno6ciami o6wiadczeniami strony, do kt6rej przystqpil,
zzastrze2eniem zgloszenia sprzeciwl.r, o kt6rym mowa w pkt 19.16, przez uczestnika,
kt6ry przystqpil do postqpowania po stronie Zamawialqcego.

i

z pkt 19.8 nie mogq nastqpnie
prawnej
wobec
czynno5ci Zamawiajqcego
ochrony
korzysta6 ze Srodk6w
podstawie pkt 19.15 oraz
na
albo
lub
sqdu
lzby
wykonanych zgodnie z wyrokiem

19.13. Odwolujqcy oruz Wykonawca wezwany zgodnie

1

9.1 6.

19.14. Zamawiqqcy mo2e wnie56 odpowied2 na odwolanie. Odpowied2 na odwolanie wnosi
siq na pi5mie lub ustnie do protokolu.
19.15.

W

przypadku uwzglqdnienia przez Zamawiajqcego

w

caNo6ci zarzut6w
przedstawionych w odwoNaniu lzba mo2e umorzy6 posigpowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecno6ci stron oraz uczestnik6w postqpowania odwolawczego,
ktorzy przystqpili do postgpowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem ze
w postgpowaniu odwoNawczym po stronie Zamawial1cego nie przystqpiN w terminie
Zaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawialqcy wykonuje, powtarza lub
uniewaznia czynno6ci w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia zgodnie z 2qdaniem
zawartym w odwolaniu.

19.16. Je2eli uczestnik postgpowania odwolawczego, kt6ry przystqpil do postqpowania po
stronie Zamawiqqcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglgdnienia w calo6ci
odwolaniu pzez Zamawialqcego, lzba umarza
zarzut6w przedstawionych
postqpowanie,
Zamawiajqcy wykonuje, powtarza lub uniewaZnia czynnoSci
Zqdaniem zawartym
postqpowaniu
udzielenie zam6wienia zgodnie
w odwolaniu.
19.17. JeZeli uczestnik postgpowania odwotawczego, kt6ry przystqpil do postqpowania
po stronie Zamawiajqcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglgdnienia w calo6ci
zarzut6w p rzed stawi o nych w odtvoNa n iu, lzba r ozpoznfe odwola n e.

a

w

w

z

o

i

1g.18. O oddaleniu odwolania lub jego uwzglgdnieniu lzba orzeka w wyroku. W pozostatych
przypadkach lzba wydaje postanowienie.
19.19.

Na

orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postqpowania odwolawczego

przysluguje skarga do sqdu.

Inteqralne cze6ci SIWZ - zalaczniki:
Zalqcznik nr 1
Zalqcznik nr 1a
Zalqczniknr 2
ZaNqczniknr 3

Zalqczniknr 4
Zalqczniknr 5
ZaNqczniknr 6
TaNqcznik nr 7

-

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oswiadczenie o sperlnianiu warunk6w, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy
braku podstaw do wykluczenia na podstawie
Oswiadczenie
1
ustawy
arL.24 ust.
Oswiadczenie o grupie kapitatowej
Wykaz gt6wnych dostaw
Wz6r umowy
Dokumentacja projerktowa
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