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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości
mniejszej niż 221.000 euro pn. DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI
MECHANICZNEJ W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT na warunkach
określonych w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
w poniedziałek od 730 do 1600
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
w piątek od 730 do 1500

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.);
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie
2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie „RODO”, należy przez to rozumieć rozporządzenie
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).
Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiot zamówienia.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych do
pracowni mechanicznej w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego
w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części i dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, kilka lub wszystkie części.
Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących części:
Część I – frezarka sterowana numerycznie CNC;
Część II - tokarka sterowana numerycznie CNC;
Część III – tokarka uniwersalna, kłowa.
Zestawienie asortymentowo – ilościowe wraz ze szczegółowym opisem pomocy dydaktycznych
zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty odpowiednio w załącznikach nr
I.3.I - I.3.III do SIWZ.
Przedmiotem zamówienia w ramach Części I - III jest dostawa pomocy dydaktycznych
wymienionych w załączniku nr I.3.I - I.3.III do SIWZ do pracowni mechanicznej w Zespole
Szkól Technicznych w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 65a, 65-218 Zielona Góra.
Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy
od dnia realizacji dostawy.
Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są
danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych
funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania
określone w niniejszym zamówieniu.
Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww.
osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i
własnym staraniem.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477) średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł;
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część I:
42623000-9 – Frezarki (główny kod)
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne;
Część II:
42621100-6 – Tokarki sterowane komputerowo (główny kod)
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne;
Część III:
426210000-5 - Tokarki (główny kod)
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne;

4.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: do 6 grudnia 2019 r, nie wcześniej niż od
18 listopada 2019 r.

5.

Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy:
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Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art.
24 ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okoliczności:
wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018r. poz.
1600 z poźn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1263 z poźn. zm.),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.1.1) SIWZ;
wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);
wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca 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. z 2019 r. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
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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. z 2019 r. poz. 498);
Wykonawca, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
Ocena braku podstaw do wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych
w pkt 7.1.2) SIWZ oraz 7.2. – 7.3 SIWZ.

6.
Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców: Zamawiający nie określa warunków
udziału w postępowaniu, w związku z czym nie zachodzą okoliczności określone w art. 22a ustawy
pzp.
7.

7.1.
1)
2)
3)
4)
7.2.

1)

7.3.
1)

2)

3)

7.4.
1)
2)

3)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia oraz zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z
wymaganiami Zamawiającego:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ;
wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do
SIWZ;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
wypełniony i podpisany Formularz Cenowy wg załącznika Nr I.4.I - I.4.III do SIWZ (zgodnie z
wyborem Wykonawcy – na jedną, kilka lub wszystkie części).
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej bip.zielonagora.pl
informacji z sesji otwarcia ofert:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg
załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności wg załącznika nr III.1 do SIWZ;
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.2 do SIWZ;
UWAGA:
Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w
postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;
pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie bip.zielonagora.pl informacji z
sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy
złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono
tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;
pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia
muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
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7.5.

Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.4. SIWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

8.

Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.1) SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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 8.1. 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 organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.

8.1.

8.2.

9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

Forma dokumentów i oświadczeń:
Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału,
z zachowaniem pkt 9.2. SIWZ, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ;
Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy oraz innych podmiotów, o których mowa w
pkt 6. SIWZ składa się w oryginale.
Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. – 9.2. SIWZ uważa się
oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem na
każdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcę, inne podmioty, o których mowa w pkt
6. SIWZ lub ich upełnomocnionych przedstawicieli.
Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1) SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem na zasadach określonych
w pkt 9.5. SIWZ.
Wykonawca albo inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub
ich upełnomocnieni przedstawiciele odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność z
oryginałem kopie dokumentów ich dotyczących.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone
wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10. Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145.) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
11.
1)

2)

Cena oferty:
cena oferty dla Części I, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w pkt 2.1.1.
w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w
oparciu o Formularz Cenowy zawarty w załączniku nr I.4.I do SIWZ z uwzględnieniem
postanowień pkt 3 SIWZ;
cena oferty dla Części II, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w pkt 2.2.1.
w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)
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oparciu o Formularz Cenowy zawarty w załączniku nr I.4.II do SIWZ z uwzględnieniem
postanowień pkt 3 SIWZ;
cena oferty dla Części III, uwzględniająca należny podatek VAT, podana w pkt 2.3.1.
w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony w
oparciu o Formularz Cenowy zawarty w załączniku nr I.4.III do SIWZ z uwzględnieniem
postanowień pkt 3 SIWZ;
wartość brutto Formularza Cenowego stanowiącego odpowiednio załącznik nr I.4.I - I.4.III do
SIWZ należy obliczyć jako iloczyn sumy iloczynów ilości jednostek miary i ich cen
jednostkowych brutto (zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedną, kilka lub wszystkie części);
cena oferty oraz wartości podane w Formularzach Cenowych w załączniku nr I.4.I - I.4.III do
SIWZ (zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedną, kilka lub wszystkie części) muszą być
wyrażone w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku
(końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1
grosza);
cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt 11.9) SIWZ, jest stała przez cały okres trwania
umowy i podlega zmianom wyłącznie w zakresie przewidzianym we wzorze umowy;
cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019 poz. 178) jest wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w
cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.13) SIWZ;
w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonujacej
działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do
wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
składki na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek
regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz
Zamawiającego (tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których
obowiązek uregulowania dotyczy Zamawiającego);
w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177). W
przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym mowa w
art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.
a) osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo
b) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub
państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub
niezawierającą umów ze zleceniobiorcami
wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie
zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita
wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa odpowiednio w pkt 11.1) 11.3) SIWZ;
cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać
w załączniku Nr I.1 do SIWZ;
w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
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takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim Wykonawca składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu
i spełniać następujące wymagania:
1)
współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2)
każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt
7.1.2), 7.2 i 7.3.1) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
3)
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
współpartnerów;
4)
wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem);
5)
wypełniając formularz oferty (załącznik Nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze
współpartnerów;
6)
w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
13.
1.

2.

3.

Podwykonawstwo:
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw
(firm).
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
między dalszymi Podwykonawcami.

14.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych/
zamówienia na dodatkowe dostawy:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp.

15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
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17. Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - oferty składać można w
odniesieniu do wszystkich części - zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedną, kilka lub wszystkie
części.
18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
19. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20.
1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

Sposób przygotowania ofert:
oferta sporządzona według załącznika Nr 1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być
napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;
oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione (opatrzone czytelnym podpisem zawierającym co
najmniej pełne nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką
składającego oświadczenie);
dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne
nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego
oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;
zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;
każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub
osoby upoważnione;
wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;
oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;
pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w jej skład.

21. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
22. Ogląd miejsca zamówienia:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia.
23. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
24.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

25. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
„Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w ramach projektu Modernizacja
kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 29 lipca 2019 r. ”
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26.
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

27.
1)

2)

28.
1)
2)
3)

4)
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Składanie ofert:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 29 lipca
2019 roku do godz. 10:00;
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca;
ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy zgodnie z procedurą określoną w art. 84 ust.
2 ustawy pzp;
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub
złożenie jej w niewłaściwym miejscu;
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli 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.
Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z
ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia
o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej
zawartość uznana za integralną część oferty;
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
oświadczenia woli o wycofaniu oferty. Oświadczenie o wycofaniu oferty musi być złożone
wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”. Egzemplarz oferty wycofanej nie podlega zwrotowi Wykonawcy.
Otwarcie ofert:
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 29 lipca 2019 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;
w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane;
informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na
stronie internetowej bip.zielonagora.pl;
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5)

w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia.

29.
1)

Tok oceny złożonych ofert:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa
ustawy pzp;
w pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów,
o których mowa w 7.1.1) i 7.1.3) - 7.1.4) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.5) SIWZ;
w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli,
wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w punkcie 31 SIWZ;
po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym
mowa w 7.1.2) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.9) SIWZ;
zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt
7.3 SIWZ.
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, który nie złożył wymaganego w pkt 7.1.2) SIWZ oświadczenia i/lub
oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do
złożenia ich, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez
siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

2)
3)

4)
a)
b)
c)

5)

6)
7)

8)

9)

30. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
31. Kryteria oceny ofert:
Ocenie podlegać będą niepodlegające odrzuceniu oferty częściowe - na każdą część osobno. Oferty
oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1. cena oferty „C”

60%

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
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Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 60 %
Cbad
gdzie:

Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”

Oceniając ofertę w kryterium „C” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto podaną przez
Wykonawcę w ofercie (wg załącznika nr I.1 do SIWZ) w pkt 2.1.1. lub 2.2.1. lub 2.3.1. (zgodnie z
wyborem Wykonawcy - dla jednej, kilku lub wszystkich części).
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.
2. okres gwarancji „G”
40%
Przy ocenie oferty w kryterium gwarancja („G”) najwyżej będzie punktowana oferta Wykonawcy, który
zaoferuje udzielenie na wykonany przedmioty zamówienia gwarancji dłuższej niż określona w pkt 3.7.
SIWZ, wydłużonej o podaną w ofercie liczbę (ilość) miesięcy, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio
mniejszą liczbę punktów obliczoną wg wzoru (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt):
Gbad
„G” = ---------------- x 100 pkt x 40 %
Gdop
gdzie:

Gbad – ilość miesięcy, o którą Wykonawca wydłuży okres gwarancji, podana w ofercie
badanej;
Gdop – dopuszczalna maksymalna ilość miesięcy wydłużająca okres gwarancji (36);
40% - waga kryterium „G”

Oceniając ofertę w kryterium „G” Zamawiający będzie brał pod uwagę wydłużenie okresu gwarancji
(tzn. dodatkowy okres gwarancji) podane przez Wykonawcę w pkt 2.1.2. lub 2.2.2. lub 2.3.2. (zgodnie
z wyborem Wykonawcy - dla jednej, kilku lub wszystkich części) formularza oferty (wg załącznika nr
I.1 do SIWZ), jednak nie więcej niż o 36 miesięcy. Dla oceny oferty, w której Wykonawca zaoferował
wydłużenie gwarancji o 37 i więcej miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty maksymalną
dopuszczoną liczbę (ilość) miesięcy – 36. W przypadku nie podania formularzu oferty żadnej
informacji dotyczącej niniejszego kryterium, podanie wartości „0”, „-” lub „nie dotyczy” lub informacji
o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt.
32.
1.

2.

3.

33.
1.

Oferta najwyżej oceniona:
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta (dla poszczególnych części), która uzyskała
najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „G” w oparciu o
podane w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt
32.2. SIWZ.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w
kryterium „C” + „G”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa
cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie
same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (dla poszczególnych części) w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia
aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a
ustawy pzp.
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2.
3.

4.

34.
1.
a)
b)
c)

2.
a)

b)

c)
3.

35.
1)
2)
a)
b)
3)
a)
b)

4)

5)

6)
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Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na
stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).
Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej
SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i
prawne 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 kryterium oceny ofert i łączną punktację;
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp
również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano z
niewystarczające;
Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra
(bip.zielonagora.pl).
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana jako
najkorzystniejsza;
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:
w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców;
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
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przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.
36.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia
zabezpieczenia.

37.
1)

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń
dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ;
dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ;
dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png,
gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip;
w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem
wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego);
pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ;
w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z
postępowaniem;
Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami;

2)

3)

4)

5)
6)

7)
38.
1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

39.
1)

Udzielanie wyjaśnień:
Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert;
jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt
38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi
wniosek bez rozpoznania;
zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ;
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl);
osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest
Pani Agnieszka Witrylak w Biurze Zamówień Publicznych – pokój 406 w siedzibie
Zamawiającego;
pytania należy kierować na adres:
Urząd Miasta Zielona Góra
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną
część;
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3)
4)
5)

6)
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (bip.zielonagora.pl).

40. Środki ochrony prawnej:
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który 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 określone w dziale VI ustawy pzp.
41.1. Odwołanie.
1)
odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;
2)
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b)
określenia warunków udziału w postępowaniu;
c)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d)
odrzucenia oferty odwołującego;
e)
opisu przedmiotu zamówienia;
f)
wyboru najkorzystniejszej oferty;
3)
odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania;
4)
odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla
tego rodzaju podpisu;
5)
odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:
c)
5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
d)
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6)
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (bip.zielonagora.pl);
7)
odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8)
odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
9)
w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
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w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;
w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
pkt 41.1.2) SIWZ;

41.2. Skarga do sądu:
1)
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2)
skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego;
3)
skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem;
4)
prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
5)
skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części;
6)
w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
43. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
44. Płatności częściowe:
Zamawiający nie przewiduje zapłaty wynagrodzenia w częściach.
45.
1)

2)

3)

4)

Fakturowanie elektroniczne:
Do przesyłania między Wykonawcami a Zamawiającym ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. poz. 2191).
Narzędziem służącym do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zamówień publicznych jest Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępniona przez ministra do spraw gospodarki pod
adresem https://efaktura.gov.pl/.
Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiającego za pośrednictwem PEF na adres skrzynki PEPPOL zgodny z umową zawartą
wg wzoru stanowiącego załącznik nr I.5.I - I.5.III do SIWZ.
Wykonawca chcący wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne musi
posiadać i wykorzystywać własne Konto Podmiotu na PEF. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną wysyła upoważniona przez Wykonawcę osoba lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowości prawnej w treści tej faktury zamieszcza się stosowną adnotację o
Wykonawcy.
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Wymagania techniczne i organizacyjne dla Konta Podmiotu na PEF, opis funkcjonowania PEF,
przewodniki implementacyjne dokumentów XML i API opisane zostały pod adresem
https://efaktura.gov.pl/dokumentacja/.
Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami ustawy o
podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:
a)
informacje dotyczące odbiorcy płatności (zgodnie z umową zawartą wg wzoru
stanowiącego załącznik nr I.5.I - I.5.III do SIWZ);
b)
wskazanie nr umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik nr I.5.I - I.5.III do SIWZ;
c)
inne, o ile są wymagane umową zawartą wg wzoru stanowiącego załącznik nr I.5.I I.5.III do SIWZ.

46. Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian
zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr I.5.I - I.5.III do SIWZ.
47.
1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
a)

b)

c)

Klauzula informacyjna wynikająca z RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Zielona Góra,
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra;
kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Zielona Góra: e-mail
iod@um.zielona-gora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 i 2 lit.
b i art. 10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w trybie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy pzp; zasada
jawności, o której mowa w art. 96 ust. 3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe, o których
mowa w art. 10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
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 przepisów 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;
skorzystanie z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych
osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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
postępowania oraz jego załączników;
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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia
postępowania, w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
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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 –
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

48. Inne postanowienia
Sprawy nie określone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy pzp.
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ZAŁĄCZNIK NR I.1
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI MECHANICZNEJ W RAMACH
PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W MIEŚCIE ZIELONA GÓRA – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT
1.

WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP/PESEL …………………….……………….., KRS/CEiDG ………………………………….………
adres..........................................................................................................................................................
województwo ………………………………….
tel. .................................................... e-mail: ………………………………
REGON ........................................................

NIP .......................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1:

TAK

NIE

(adres do korespondencji ..............................................................................................................
tel. .................................................. e-mail: ……………………………)
upełnomocniony przedstawiciel
...................................................................................................................................................................
2.

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy2

2.1. dla Części I - frezarka sterowana numerycznie CNC:
2.1.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik
nr I.4.I do SIWZ za cenę brutto ........................................ złotych (słownie:...............
.................................................................................), na którą składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług3:
w wysokości ……. %4 zgodnie z ustawą o VAT5
albo

1
Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
2
informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 31 SIWZ
3 wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
4
określić stawkę procentową
5
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.
710 z późn. zm.)
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przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT7 lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
ustawy o VAT7 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.1.2. dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną
w pkt 3.7. SIWZ, o ……. (liczbę) miesięcy;
2.2. dla Części II - tokarka sterowana numerycznie CNC:
2.2.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik
nr I.4.II do SIWZ za cenę brutto ............................................ złotych (słownie:...............
.................................................................................), na którą składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług5:
w wysokości ……. %6 zgodnie z ustawą o VAT7
albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT7 lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
ustawy o VAT7 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;

2.2.2. dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną
w pkt 3.7. SIWZ, o ……. (liczbę) miesięcy;
2.3. dla Części III - tokarka uniwersalna, kłowa:
2.3.1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik
nr I.4.III do SIWZ za cenę brutto ............................................. złotych (słownie:...............
.................................................................................), na którą składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług5:
w wysokości ……. %6 zgodnie z ustawą o VAT7
albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT7 lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
ustawy o VAT7 lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;

2.3.2. dodatkowy okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, ponad gwarancję określoną
w pkt 3.7. SIWZ, o ……. (liczbę) miesięcy;
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3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

5.
1)

5)

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców:
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL,
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
(…)

6.

Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

7.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy stanowiący załącznik nr I.5.I - I.5.III do SIWZ
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9.

Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do
SIWZ;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
wypełniony i podpisany Formularz Cenowy wg załącznika Nr I.4.I - I.4.III do SIWZ (zgodnie z
wyborem Wykonawcy – na jedną, kilka lub wszystkie części);
inne, aktualne oświadczenia i dokumenty, które należy rozumieć jako wskazane w rozumieniu
§ 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

a)
b)
10.

KRS/CEiDG),

KRS/CEiDG),

KRS/CEiDG),

KRS/CEiDG),

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu6.

Ofertę sporządzono dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

6

Skreślić w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści
oświadczenia Wykonawca nie składa)
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ZAŁĄCZNIK NR I.2
O ŚWI ADCZ ENIE
O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.51.2019 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w
ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty
realizowane poza formułą ZIT
ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że nie
podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) z uwagi na okoliczności wymienione w pkt
5.2. SIWZ.
dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR II.1

O ŚWI ADCZ ENIE
składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.51.2019 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w
ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty
realizowane poza formułą ZIT
ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że7:
nie należę/my do grupy kapitałowej8 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy
złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;
należę/my do grupy kapitałowej7 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy
złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące
między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące
załącznik do niniejszego oświadczenia.
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

7
8

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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ZAŁĄCZNIK NR III.1
O ŚWI ADCZ ENIE
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn. zm.)

Przystępując

do

postępowania

w

sprawie

udzielenia

zamówienia

publicznego

-

sprawa

nr DO-ZP.271.51.2019 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w
ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty
realizowane poza formułą ZIT
ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie /
nas9:
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy pzp
przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

9

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
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ZAŁĄCZNIK NR III.2

O ŚWI ADCZ ENIE
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 22)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.51.2019 pn. Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni mechanicznej w
ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty
realizowane poza formułą ZIT
ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie /
nas nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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