Znak sprawy: TT/7/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku zaprasza do wzięcia
udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę pojazdu
ciężarowego, na podwoziu trzyosiowym, w układzie napędowym 6x2,
z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonego w zabudowę
śmieciarki o pojemności co najmniej 19 m³, przeznaczonego do odbioru
i transportu odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów, rok produkcji 2017.
CPV: 34144511-3 – Pojazdy do zbierania odpadów
CPV: 34144510-6 – Pojazdy do transportu odpadów

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE
Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 €

Ogłoszone:
1)

w Biuletynie Zamówień

2)

na stronie internetowej Zamawiającego

Termin składania ofert: 24.10.2017 r. godz.: 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.10.2017 r. godz.: 10:30
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1.

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę pojazdu specjalistycznego,
typu śmieciarka. Szczegółowo opisana w załączniku do SIWZ i umowy.
3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
5. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46
ustawy Pzp.
6. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
a) „Zamawiający” – Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie SIWZ
c) „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.)
e) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ
f)

„Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie
zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia.

7. Dane Zamawiającego
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
NIP: 816 00 01 975;
KRS: 0000152922;
Kapitał zakładowy: 13 650 600,00 zł;
Dokładny adres do korespondencji: 37-300 Leżajsk ul. Żwirki i Wigury 3;
Tel. 17 242 08 58, 242 62 06;
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: 17 242 08 58;
Strona internetowa: mzklezajsk.pl;
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: Bogdan Pietruszka – bogdanpiet@mzklezajsk.pl,
Franciszek Andres – fandres@mzklezajsk.pl
Uwaga:
- w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem:
Dostawa pojazdu specjalistycznego - śmieciarki/2017
- postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (PL) z zachowaniem formy
pisemnej, dotyczy również faktur i innych dokumentów,
- wszelkie rozliczenia pieniężne dokonuje się w polskich złotych (PLN).
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2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu ciężarowego, na podwoziu trzyosiowym, w układzie
napędowym 6x2, z silnikiem spełniającym wymogi normy EURO VI, wyposażonego w zabudowę
śmieciarki o pojemności co najmniej 19 m³, przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów komunalnych
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, rok produkcji 2017. Oferowany pojazd zgodny ma być zgodny
z załącznikiem nr 1.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostawy: pożądany 5 tygodni od udzielenia zamówienia.
Wykonawca zobowiąże się dostarczyć przedmiot zamówienia – na teren zakładu Zamawiającego
w Leżajsku przy ul. Podolszyny 1

4.

5.

WARUNKI KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYMAGANE JEST OD WYKONAWCY
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę pojazdów
ciężarowych o podobnych parametrach o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł netto (wykaz
dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców) poświadczonych
pozytywnymi referencjami.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w
niniejszej SIWZ.
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE WINNI ZŁOŻYĆ WYKONAWCY WRAZ
Z OFERTĄ
1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1, należy
złożyć:
a) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru na załączniku nr 4.
2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:
a) Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru na
załączniku nr 5.
3. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg
wzoru na załączniku nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
4. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu,
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, złoży
następujące dokumenty:
a) Wykaz wykonanych dostaw w zakresie wskazanym w rozdz. 4 ust. 1 pkt 1.2 lit. c w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów
na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane - wg wzoru na załączniku nr 8.
5. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Wykonawca,
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie przedłożyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich.
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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;
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c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, 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.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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 zamówienia - wg wzoru na załączniku nr 7.
Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 5.
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 zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach na załączniku nr 4 i
nr 5.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na
załączniku nr 4 oraz nr 5 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.
Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są
w oryginale.
Dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt. 11 składane są w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
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.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 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. W takiej
sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym
wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest:
− w sprawach merytorycznych i formalnych – Bogdan Pietruszka tel. 17 242-62-06 wew. 129,
bogdanpiet@mzklezajsk.pl i Franciszek Andres tel. 17 242-02-12, fandres@mzklezajsk.pl
Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz. 7.00 – 15.00.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Wykonawcy
przekazują za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mzklezajsk.pl;
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fax 17 242-08-58. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej z
zastrzeżeniem pkt. 3. zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Miejski Zakład
Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną zostało mu doręczone
w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.
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.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.
ZASADY ZWRACANIA SIĘ WYKONAWCÓW O UDZIELENIE WYJASNIEŃ DO TREŚCI SIWZ I
UDZIELANIA
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDZI
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej
SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do
SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty:
a) wypełnione oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
- wg wzoru na załączniku nr 5,
b) wypełnione oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
- wg wzoru na załączniku nr 4,
c) formularz ofertowy – załącznik nr 2, wyceniony zgodnie z załącznikiem nr 1 (opis przedmiotu
zamówienia),
d) ewentualne pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
wykonawcy ci zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
e) zobowiązanie podmiotu trzeciego – wg wzoru na załączniku nr 7.
3. Zaleca się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej
zdekompletowanie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zaleca się aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania
podwykonawcom.
11. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury3.
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Na kopercie należy umieścić:
nazwę i adres wykonawcy,
napis: Oferta na: ,,Dostawa pojazdu specjalistycznego - śmieciarki/2017".
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty.
Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 11, z dopiskiem
„Zmiana oferty".
13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie
informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł - nie
później niż w terminie składania ofert - że nie mogą być udostępnione, oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica
przedsiębiorstwa". Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od
reszty oferty.
15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 6 należy złożyć w terminie do dnia
24.10.2017r. do godziny 10:00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku
(sekretariat). Godziny pracy od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w
miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci na zasadach
określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2017 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, pokój narad.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, cenę oferty.
Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.mzklezajsk.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) cen i innych parametrów zawartych w ofertach.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERTY
Kryteria oceny ofert:
1) cena – 80 %
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów. Pozostali otrzymają liczbę punktów
według wzoru:
Najniższa cena ofertowa
Liczba punktów = ------------------------------------------ x 80
Cena badanej oferty
2) Termin dostawy – 15%
5 tygodni od podpisania umowy
– 15 pkt
6 tygodni od podpisania umowy
– 10 pkt
7 tygodni i więcej od podpisania umowy – 0 pkt
3) Termin płatności – 5%
30 dni od daty otrzymania faktury
21 dni od daty otrzymania faktury
14 dni od daty otrzymania faktury

– 5 pkt
– 3 pkt
– 0 pkt
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W przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności:
pomiędzy 22 a 29 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 3 pkt,
a w umowie termin płatności przyjmie jako 21 dni,
pomiędzy 15 a 20 dni, Zamawiający oceni ofertę w powyższym kryterium na 0 pkt,
a w umowie termin płatności przyjmie jako 14 dni,
poniżej 14 dni lub powyżej 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
Łączna suma punktów z kryterium 1) z kryterium 2) i z kryterium 3) złoży się na łączną ilość punktów,
jaką Wykonawca może uzyskać w ocenie ofert.
Maksymalna teoretyczna łączna ilość punktów do uzyskania przez oferenta może wynieść:
80 pkt (cena) + 15 pkt (termin dostawy) + 5 pkt (termin płatności faktur) = 100 punktów
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą
sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu.
Komisja dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena powinna być podana cyfrowo w złotych polskich (PLN).
2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków W ykonawcy, zgodnie z przepisami
o podatku VAT.
3. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy 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 ofert dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest
poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.
4. Oferty powinny zawierać cenę netto, podatek VAT i ceny brutto oraz powinny być wypełnione zgodnie
z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Cenę całkowitą przedmiotu zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
6. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, oraz
ofertę, którą Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
14. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa
w zdaniu 1, jeżeli została złożona tylko jedna oferta.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybiera
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.
4.

Informacje o możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
zostały określone w umowie.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przed jej zawarciem, zobowiązani są do
przedstawienia zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
15.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
a) odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych,
b) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,
c) uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
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a)

3.
4.

5.
6.
7.

wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, w każdym z kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa
w ust. 2 lit. a również na stronie internetowej.
W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Partnerów ubiegających się
wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23 ustawy – Pzp) przed podpisaniem umowy,
Wykonawcy zobowiązani są przedstawić umowę regulującą ich współpracę przy realizacji
przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż określony w art. 94
ustawy Pzp.
Po zawarciu umowy, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku wyboru
oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - przedłożyć Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych podmiotów.

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. OGÓLNE WARUKI UMOWY, WZÓR UMOWY
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
18.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych.

19. POZOSTAŁE INFORMACJE
1.
2.
3.
4.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art. 144,
5. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców
i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą
przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.

20. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1,
Formularz oferty - Załącznik nr 2,
Projekt umowy - Załącznik nr 3
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4,
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 5,
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –
Załącznik nr 6,
7. Wzór zobowiązania osób trzecich - Załącznik nr 7,
8. Wykaz dostaw - Załącznik nr 8,

Opracował:
Bogdan Pietruszka

Zatwierdzili:
Prezes Zarządu
Jerzy Sidor
Wiceprezes Zarządu Agata Kusy
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