Gmina Poraj
42-360 Poraj
ul. Jasna 21
Tel. 34 3145-251
Fax.34 3145 006
Znak sprawy: GK.271.4.2018
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy pn.: Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju
w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę
społeczną” etap- V - dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej , ogrodniczej i
stolarskiej .

Termin składania ofert upływa 22.08.2018 r. do godz.10.00
Podstawa prawna:
Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z
późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”
Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych: Nr. 598105-N-2018 z dnia 02.08.2018 r.
Siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy w Poraju tablica ogłoszeń.
Na stronie internetowej http://www.poraj.bip.net.pl:

ZATWIERDZIŁ :
Poraj ,dnia 31.07.2018
Wójt Gminy Poraj
/-/ Łukasz Stachera

Zamawiający – Gmina Poraj
Adres: ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj
telefon: (0-34) 3145-251, faks: (034) 3145-006
Strona internetowa :www.poraj.bip.net.pl
Adres e-mail –sekretariat@ugporaj.pl
Godziny urzędowania: 7.00 do 15.00
NIP: 577-197-63-51
Regon: 151398528
1.

Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
późn.zm. ) o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy .
Zamawiający stosować będzie procedurę uregulowaną w art. 24aa PZP tzw. „procedurę
odwróconą”. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod katem przesłanek
odrzucenia oferty(art.89 ust.1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ a
następnie zbada ,czy Wykonawca ,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zatemwyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, dokonuje podmiotowej oceny spełnienia przez niego warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia .
Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest : Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w
ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną”
V etap- dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej ,ogrodniczej i stolarskiej

wg ilości i rodzaju określonych w wykazie stanowiącym zał. nr. 1 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia jest został podzielony na 5 części tj. :
Część 1 - Zakup i dostawa materiałów budowlanych na potrzeby CIS Poraj
Część 2- Zakup i dostawa materiałów wykończeniowych na potrzeby CIS Poraj
Część 3-Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do wykonania instalacji sanitarnych,
instalacji C.O., kanalizacji wewnętrznej na potrzeby CIS Poraj
Część 4 - Zakup i dostawa materiału drzewnego na potrzeby CIS Poraj
Część 5 -Zakup i dostawa krzewów, drzew i kwiatów na potrzeby pracowni ogrodniczej CIS
Poraj

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentów zgodnie z zał. nr. 1 do
niniejszej SIWZ, w którym wskazano asortyment i ich przewidywaną ilość. Wszelkie
oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe i najwyższej jakości.
Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonego
asortymentu.
Dostawy materiałów będą realizowane sukcesywnie , w ciągu 7 dni roboczych od
telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14.00..
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia podanych w załączniku Nr.
1 do SIWZ ilości , w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ogólnej wartości
umowy.
Reklamowanie braków ilościowych i jakościowych dostarczonego asortymentu odbywać się
będzie drogą elektroniczną.
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, z zastrzeżeniem możliwości
złożenia tylko jednej oferty na każdą część zamówienia.
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać
udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Gminę projektu pn. „Centrum Integracji
Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w przedmiocie zamówienia stanowiącego
załącznik nr 1 do Specyfikacji.

3.Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
CPV-44000000-0 materiały budowlane
CPV44190000-8różne art. budowlane
CPV44411000-4wyroby sanitarne
CPV31500000-1 wyroby oświetleniowe
CPV 44510000-8 narzędzia
CPV44512000-2 różne narzędzia ręczne
CPV03419100-1 produkty z drzewa ciętego
CPV 03121000-5 produkty ogrodnicze
3.1Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie
(marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy, o których mowa w ustawie, Zamawiający dopuszcza oferowanie
sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych niż wymaganych przez Zamawiającego w dokumentacji
przetargowej. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie
przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały
użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy,
dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia
pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy
użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień,
przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub

urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez
Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter
przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy),
konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na
poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy
pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o
których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania.
4.

Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie musi być wykonane w terminie :
Termin wykonania : część 1 ,część 2, część 3 i część 4 do dnia 15.10.2018 r.
Termin wykonania – część 5 do dnia 30.09.2018 r.
5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)

nie podlegają wykluczeniu :
- w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp

b)
5.2.

spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy

Warunki udziału w postępowaniu.
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a)
b)
c)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dot. wszystkich
części
5.2.2 .Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.2.3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2.4 . Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.2.5.Określenie warunków udziału w postępowaniu, dla wszystkich części zamówienia.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu

pkt

o którym mowa w

5.2.1. SIWZ.

5.3.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)
2)
3)

6.

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6.1. Formularz oferty – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – zał. Nr. 2 i 2 A do
SIWZ
6.2.Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień jej złożenia oświadczenia, które
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) .
6.3.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną
przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut
obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
6.4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

1)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,

6.5 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; 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 postępowaniu.

6.6 Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty
w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5
do SIWZ.
6.7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ:
1) ppkt 1– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.8
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 pkt 6.8. SIWZ, 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.
6.9.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.

7. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.
7.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7.2 Oferta i oświadczenia stanowią odpowiednio : Zał. nr 2, Zał.2A Zał. nr 3, Zał. nr
4 do SIWZ.
7.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także
dokumenty dotyczące tych podmiotów.
7.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
7.5 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016
r. poz. 352).
7.6 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
7.7 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą
budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.8 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ) rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te
mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

7.9 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ)
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., które znajdują się w posiadaniu
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7.10
W przypadku, o którym mowa w pkt 7.8. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
7.11
Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
7.12
Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 7.10. SIWZ, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.13
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.
7.14
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
7.15
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.,
innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.16
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7.17
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.18
Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
7.19
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
7.20
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych- są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7.21
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
8.1 W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
8.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.3 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Pan Pan Paweł Przystalski

- Tel. 34 3145-251 w.35

e-mail: p.przystalski@ugporaj.pl
numer faxu: 34 3145 006;
9. Wymagania dotyczące wadium.
9.1 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10. Termin związania ofertą.
10.1
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2
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.
10.3
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca
nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, na przedłużenie terminu związania
ofertą.
11. Opis sposobu przygotowywania ofert.
11.1
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
11.2
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
11.3
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
11.4
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

11.5
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.6
Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
11.7
Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
11.8 Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
11.9 Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w
ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie
dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
11.10 Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert.
11.11 Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
11.12 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
11.13 Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne
opakowanie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.
Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu
„centrum Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną”I
etap - V zakup i dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej
,ogrodniczej i stolarskiej .

„Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): GK.271.4.2018 Nie otwierać przed
upływem terminu otwarcia ofert.
11.14

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy,
treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
11.15

W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia,
określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis
wykonawcy.

11.16

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie
udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w jego ofercie.

11.17

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

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

12.1

Urząd Gminy w Poraju ul. Jasna 21 , 42-360 Poraj (sekretariat pok.216 ,I piętro
a)

12.2

termin składania ofert: do dnia 22.08.2018., do godz. 10.00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Poraj ul. Jasna 21, 42-360 Poraj ( pok.218)
b) termin otwarcia ofert: w dniu 22.08.2018 o godz. 10.10

12.3
Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.
12.4 Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
12.5 Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej informacje dotyczące:
1)
2)
3)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.6 Otwarcie ofert jest jawne
12.7 Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1
Ceną oferty brutto jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Cenę ofertową należy
wyliczyć poprzez wypełnienie i załączenie formularza cenowego stanowiącego załącznik nr
.2 A do niniejszej SIWZ. Formularz cenowy pełni tylko funkcję pomocniczą
13.2
Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
13.3
Cena oferty brutto jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia. i nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
13.4
Zamawiający nie dopuszcza prowadzenie rozliczeń pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą w walucie obcej.
13.5
Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej
wartość bez kwoty podatku.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
14.2
Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
14.3
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:


kryterium „Cena”:
a)
b)

znaczenie kryterium - 60 pkt;
opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
Lcena = (Cmin / C) x 60 pkt
gdzie:
Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną
C - cena w ofercie ocenianej

T - kryterium „ termin płatności faktur”- znaczenie 40%

Termin płatności faktur należy podać w dniach. Minimalny termin płatności faktur to 14 dni
kalendarzowych, maksymalny 30 dni kalendarzowych.




14 dni od otrzymania faktury – 5 punktów;
21 dni od otrzymania faktury – 20 punktów;
30 dni od otrzymania faktury – 40 punktów.

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Uwaga!
Jeżeli Wykonawca w Formularzu Oferty nie wskaże jednoznacznie, poprzez skreślenie
zbędnych wariantów odpowiedzi, jaki termin płatności faktury oferuje, Zamawiający w
kryterium „Termin płatności faktur” za ten element nie przyzna punktów.
Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów
obliczonych zgodnie z poniższym wzorem C+ T = końcowa ocena oferty.
14.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a)
b)

pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
17. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 ,6 a do
SIWZ.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI
Prawa zamówień publicznych- „ Środki ochrony prawnej” określające zasady
wnoszenia odwołań i skarg osądu. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się
z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179
do 198 g.
19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Zamawiający nie przewiduje udzielanie dotychczasowemu wykonawcy
podstawowego, zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

zamówienia

20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 Pzp Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.
21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.
22. Adres strony internetowej zamawiającego.
www.poraj.bip.net.pl
23. Informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
25. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy.
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 6 i 6 a do SIWZ.
26. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poraj ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj
inspektorem ochrony danych osobowych w Gmina Poraj jest Pani/Pani Anna Trąbska kontakt:
wmwil: a.trabska@ugporaj.pl , telefon: 34 3145-251

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr. GK.271.4.2018 ,
pn., Wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Poraju w ramach projektu „centrum
Integracji Społecznej w gminie Poraj szansą na zmianę społeczną”I etap - V zakup i
dostawa materiałów na potrzeby pracowni budowlanej ,ogrodniczej i stolarskiej

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:







-

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:





w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
27.Niżej wymienione załączniki do SIWZ stanowią jej treść:

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz oferty
Załącznik nr 2A do SIWZ – formularz cenowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunku
Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
Załącznik nr 6 i 6 (a) do SIWZ – projekt umowy,

