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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 38 26 400,
Podmiot realizujący projekt:
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
Tel. 52 382 28 10
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
p.n.

Dostawa wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Koronowie
w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę
śmiało”

III POSTĘPOWANIE - MEBLE
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Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego
w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
ze zmianami, zwana dalej uPzp) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8.
ROZDZIAŁ I Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
tel. 52 38 26 400, fax 52 38 26 401
www.bip.koronowo.pl
Podmiot realizujący projekt:
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
Ul. Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
tel. 52 382 28 10
Godziny pracy: - poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7:30 do 15:30;
- wtorek od godz. 7:30 do 17:00;
- piątek od godz. 7:30 do 14:00;
ROZDZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszej siwz zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia wg załącznika nr 1a do
niniejszej specyfikacji.
2. Minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia, wymienionego w pkt 1 zostały określone
w Załączniku nr 1a do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Przedmiot umowy ma być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
1) W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
a) dokumenty potwierdzające spełnianie norm, tj. świadectwa, zaświadczenia, karty katalogowe,
instrukcje, itp. w języku polskim),
2) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany
będzie do przedstawienia dokumentów stanowiących dowód spełniania przez przedmiot
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zamówienia wymaganych parametrów, norm i przepisów tj. karty katalogowe, świadectwa,
certyfikaty, instrukcje itp.
3) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod adres Przedszkole Samorządowe z Oddziałami
Integracyjnymi w Koronowie, Paderewskiego 3, 86-010 Koronowo. Wykonawca zobowiązany
będzie do wniesienia wyposażenia do budynku, do pomieszczenia wskazanego przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji jakości oraz rękojmi,
na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez
Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi jest kryterium oceny ofert.
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
39161000-8 Meble przedszkolne
7. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia (w siwz i i w załącznikach do siwz)
nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie
materiałów, urządzeń, rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych,
jakościowych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskanie
parametrów nie gorszych od założonych w załącznikach do siwz.
8. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa uPzp
(tzw. procedura odwrócona).
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 uPzp.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
14. Zgodnie z Umową UM_SE.433.1.061.2018 o dofinansowanie Projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę
ciało do przedszkola chodzę śmiało” nr RPKP.10.01.01-04-0008/17 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja 10.1
Ksztłacenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w
ramach ZIT podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach
Projektu jest Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010
Koronowo.
15. Projekt „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało” jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja 10.1
Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne
w ramach ZIT.
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ROZDZIAŁ IV Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia upływa dnia 30 września 2019 r.
ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunek udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust.
1b uPzp, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej tj. Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia w.wym. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. V. 1. 2.
niniejszej SIWZ 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 nimi
stosunków prawnych – Wykonawca w takim przypadku zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPzp.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 2
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.
2) 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.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 uPzp, tj.: w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 poz. 243 tj.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
4

MGZE.271.1.3.2019/EFS
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019 poz. 498 tj.).
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody.
4. Zamawiający informuje, iż w związku z zastosowaniem procedury wynikającej z art. 24aa uPzp
(tzw. procedura odwrócona), w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa
w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
ROZDZIAŁ VI

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) *zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale), o którym mowa w pkt V.3. niniejszej SIWZ,
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w rozdz. VI. 1. 1) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,
o którym mowa w rozdz. VI. 1. 1) niniejszej SIWZ,
4. Informacja dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 uPzp)
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1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać
będzie zakres umocowania,
2) każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.2 SIWZ
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni łącznie spełniać warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp,
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
występujących wspólnie,
5) jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać
przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców,
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych,
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 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 dostawy 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, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy,
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI. ust. 6.: pkt 2) niniejszej SIWZ, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
7. 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 rozdziale VI ust. 7 niniejszej 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
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tej osoby.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych
w rozdz. VI ust. 6 pkt 2, 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. 2019 poz. 700 ze
zm.).
10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
11. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
ROZDZIAŁ VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami;
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego korespondencja między Zamawiającym
i
Wykonawcą
może
odbywać
się
pisemnie
lub
drogą
elektroniczną
na adres sekretariat@koronowo.edu.pl z zastrzeżeniem poniższych punktów.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów wymienionych w pkt VI siwz. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału
lub kopii potwierdzającej zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Dokumenty przesłane drogą elektroniczną winny mieć formę skanu dokumentu podpisanego
przez osobę uprawnioną do reprezentacji. (Nie dotyczy to wyłącznie wniosków
o wyjaśnienie treści siwz).
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny
być składane na adres: Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3,
86-010 Koronowo oraz oznaczone numerem sprawy oznaczonym w siwz.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 5, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt VII.5. siwz.
8. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz
bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej www.bip.koronowo.pl.
9. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną.
10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
odpowiednich terminów.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Marcin Kłodziński - tel. 52 38 28 10
Ewa Chytła – 52 382 28 10
ROZDZIAŁ VIII Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ IX Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
ROZDZIAŁ X Opis przygotowania oferty
1. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznika nr 1 do SIWZ,
2) wypełniony załącznik nr 1b do SIWZ - szczegółowy wykaz cen, sporządzony wg wzoru
Zamawiającego.
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
– Załącznik nr 2 do SIWZ
4) *zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale), na którego zdolnościach polega wykonawca,
na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy).
Przedmiotowe zobowiązanie musi wskazywać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5) * pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
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3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający
się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami
reprezentacji, określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną
do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
5. Miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą
ofertę albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
6.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
7. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie podmiotu realizującego projekt tj.
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo pokój
nr 33) i oznakować w następujący sposób: „Oferta na dostawę wyposażenia do Przedszkola
Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę
śmiało” – III postępowanie MEBLE” oraz „nie otwierać przed 19 sierpnia 2019 r., godz. 12:30” .
Ofertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
8. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 7, Zamawiający
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający
nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji,
gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 7.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
składania ofert.
1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 7 z dopiskiem „wycofanie”.
2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia,
określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność
wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
3) Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie oznaczonej jak w pkt 7
przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiany”.
4) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
5) Zamawiający niezwłocznie zwraca wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.
10. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
nie mogą być udostępniane, oraz jednocześnie zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Przy czym
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
11. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1) jest niezgodna z uPzp,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp,
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPzp, na przedłużenie terminu
związania ofertą,
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium,
10) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie podmiotu realizującego projekt tj.
Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo pokój
nr 33) i oznakować w następujący sposób: „Oferta na dostawę wyposażenia do Przedszkola
Samorządowego w Koronowie w ramach projektu „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę
śmiało”” – III postępowanie MEBLE oraz „nie otwierać przed 19 sierpnia 2019 r., godz. 12:30” . Za
termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do zamawiającego.
2. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r., o godz. 12:45 w siedzibie MiejskoGminnego Zespołu Edukacji w Koronowie , ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo – pokój nr
33A, III piętro. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone przez komisję przetargową powołaną
Dyrektora MGZE.
5. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
6. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

ROZDZIAŁ XII Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:
1) wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie,
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2) formę wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 K.C.), a więc i jego ryzyko,
3) układ podany w formularzu oferty (załącznik 1 do siwz) i załączniku 1A do siwz – wymagania
minimalne zamawiającego, w celu uzyskania od wykonawców ofert w formie umożliwiającej ich
porównanie,
4) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z załączonego do siwz wzoru umowy wraz
z załącznikami,
2. Oferta winna zawierać cenę w złotych polskich z podatkiem od towarów i usług VAT
obowiązującym na dzień składania ofert oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.
3. Cena ofertowa brutto musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
ROZDZIAŁ XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny
ofert:
1) Cena – 60 % - wskaźnik C
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ----------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
2) Termin odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu
– 40% - wskaźnik G
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Termin odpowiedzialności z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać
max. 40 punktów. Wykonawca może wydłużyć termin odpowiedzialności z tytułu gwarancji i
rękojmi
za
wady
przedmiotu
zamówienia.
Punktacja
będzie
przyznawana
w następujący sposób:
a) za udzielony 24 miesięczny termin odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma 0 punktów,
b) za udzielony 36 miesięczny termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
zamówienia Wykonawca otrzyma 20 punktów,
c) za udzielony 48 miesięczny (lub więcej) termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma 40 punktów.
1.Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, ze Wykonawca
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w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 20 albo 40 punktów.
Ilość punktów = %.
Lp= liczba punktów uzyskanych przez ofertę
Lp=C+G
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Wybrany Wykonawca obowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania
umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie
możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą
przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy – z tego względu,
że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach jak zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy (art. 36 ust. 1
pkt 16 uPzp).
2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144
ust. 1 pkt 2-6 uPzp, w tym przypadku:
1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację
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przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) zmiany warunków gospodarczych,
3) zaistnienia obiektywnych niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku
udzielonego zamówienia,
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej oraz
potrzeby usunięcia skutków jej działania,
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Załączniki do SIWZ:
1) Zał. Nr 1 Formularz oferty,
2) Zał. Nr 1A Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania minimalne Zamawiającego,
3) Zał. 1b – szczegółowy wykaz cen
4) Zał. Nr 2 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
5) Zał. Nr 3 Wzór umowy.
6) Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.
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