Znak sprawy: DIN-ZA.271.1.20.2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:

„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka
w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020
oraz
Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki
w Gminie Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020” dot. zabawek i pomocy dydaktycznych

Rodzaj zamówienia:

dostawy

Kod CPV

39531000-3 dywany
39530000-6 dywany, maty i dywaniki
37000000-8 instrumenty muzyczne, art. sportowe, gry, zabawki
37520000-3 gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37520000-9 zabawki
37522000-3 zabawki na kółkach
39000000-2 meble (włącznie z biurowymi) wyposaż. itp.
39162100-6 pomoce dydaktyczne
37529200-4 zabawki służące do jazdy

Zamawiający:

Gmina Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248
tel. (018) 445-90-33 fax. (018) 448-49-51
e-mail: gmina@podegrodzie.pl

Forma zamówienia:

przetarg nieograniczony

Zawartość:

SIWZ wraz z załącznikami:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

nr 1 – formularz ofertowy
nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
nr 4 – wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
nr 6 – pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów – przykładowy formularz
nr 7 – wzór umowy
nr 8 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
nr 9 – formularz asortymentowo-cenowy
nr 10 – oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

SIWZ sporządził: .................................................................
data i podpis
SIWZ zatwierdził:................................................................
data i podpis
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1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie

2. Tryb udzielenia zamówienia
2.1. Zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz.
1843), zwana „Ustawą” lub „Ustawą PZP”, albo „Pzp”, o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka
w Brzeznej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 20142020
oraz
Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie”
współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”
dot. zabawek i pomocy dydaktycznych.
3.2. Przedmiot zamówienia wg CPV: 39531000-3 dywany, 39530000-6 dywany, maty i dywaniki,
37000000-8 instrumenty muzyczne, art. sportowe, gry, zabawki, 37520000-3 gry i zabawki,
wyposażenie parków zabaw, 37520000-9 zabawki, 37522000-3 zabawki na kółkach, 39000000-2
meble (włącznie z biurowymi) wyposaż. itp., 39162100-6 pomoce dydaktyczne, 37529200-4 zabawki
służące do jazdy.
3.3. Zamówienie obejmuje:
a) dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 8).
3.5. Użyte w dokumentacji nazwy handlowe, pochodzenia materiałów, wyrobów, elementów
i wyposażenia, zwane dalej także „urządzeniami”, „wyposażeniem” i „sprzętem” nie są obowiązujące,
a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich parametry będą
odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w specyfikacji technicznej
(załącznik nr 8). Użyte nazwy materiałów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem
lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazują,
że materiał lub element powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego
w specyfikacji technicznej.
3.6. Wskazane wymiary w specyfikacjach technicznych dot. wyposażenia gminnego żłobka w Brzeznej
oraz gminnego przedszkola w Brzeznej są przykładowe. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie
wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia w granicach (+/-) 20% pod warunkiem
zachowania wszelkich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.
3.7. Dodatkowe informacje:
a) dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany
w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych
- przedszkola oraz żłobkach,
b) dostarczone wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają
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winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości
i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, zamówienie obejmuje
również transport (na koszt i ryzyko) Wykonawcy,
c) Wykonawca dostarczony towar ustawi i zamontuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
d) w przypadku wyposażenia wymagającego montażu, złożenia, Wykonawca zobowiązany jest
dokonać montażu dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru
będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia,
e) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemne zatwierdzenie produktów, kształtów produktów
oraz kolorów przez Zamawiającego przed dostawą,
f) jeśli dostarczone wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu podczas
transportu, montażu zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed
zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru,
g) wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany
zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz
po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostaw i miejsca
montażu. Wszystkie zniszczenia w budynku powstałe podczas montażu z winy Wykonawcy będą
usuwane przez niego na jego koszt,
h) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dostarczonego wyposażenia do czasu
dokonania

pisemnego

odbioru

końcowego

/bez

uwag/

potwierdzonego

przez

osoby

odpowiedzialne ze strony Zamawiającego,
i) Dostawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne,
wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania dostarczanego wyposażenia zgodnie
z zamówieniem,
j) wymogi dotyczące gwarancji dla przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy przedmiot
zamówienia wraz z gwarancją producenta - zgodnie ze wskazaniem w specyfikacji technicznej
(załącznik nr 8).
3.8. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia
w ilości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
3.9. Miejsce realizacji zamówienia – Gmina Podegrodzie, miejscowość Brzezna, powiat nowosądecki,
województwo małopolskie.
4.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 19.12.2019 r. (dokładny
termin zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy).

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

Ustawy PZP:
5.1. O zamówienie publiczne ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów, w szczególności:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
aa) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej:
 jedno zamówienie polegające na: dostawie zabawek/pomocy dydaktycznych
o wartości minimum 25.000,00 zł brutto.
5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
1) 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. poz. 243 z póz. 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 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 z późn. zm.).
5.3. Oferty Wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, uznaje się
za odrzucone.
5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
5.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (załącznik nr 5).
5.6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.7. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert,
określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.8. 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
oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
5.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia lub oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania lub złożone oświadczenie lub oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.

Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy. W celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
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ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
6.2. Dokumenty, które ma złożyć Wykonawca na żądanie Zamawiającego w celu wykazania
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – dotyczy Wykonawcy,
którego oferta została najwyżej oceniona:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).
6.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6).
6.5. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
6.6. W

odniesieniu

do

warunków

dotyczących

wykształcenia,

kwalifikacji

zawodowych

lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
6.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 6.3 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt 5.1. ppkt. 2 i 3 powyżej.
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6.9. Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 6.4. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
6.10. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, inne niż dokumenty, o których mowa w punkcie 6.9., składane są w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które
każdego z nich dotyczą.
6.12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
6.13. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu.
6.14. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest
zamieścić informację o tych podmiotach w oświadczeniu określonym w punkcie 6.15 poniżej
w odniesieniu do tych podmiotów i na zasadach tam określonych.
6.15. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3),
6.16. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
należy przedłożyć na żądanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona
a) 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,
6.17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.16. przedkłada odpowiednio:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dot. pkt
6.16. lit) a) wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.18. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w punkcie 6.17,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminach określonych
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w pkt 6.17 powyżej.
6.19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
6.20. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, 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
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.21. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.22. Ponadto do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
b) w sytuacji wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
c) w sytuacji oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla
podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
6.23. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.24. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wykluczonych Wykonawców
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Sposób porozumiewania się i przekazywania dokumentów i oświadczeń oraz wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
7.1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być przekazywane pisemnie.
Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną.
Jeżeli korespondencja zostanie przekazana za pomocą faksu lub drogą elektroniczną strona
otrzymująca na żądanie strony przekazującej musi niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania lub na wezwanie drugiej strony – niezwłocznie złożyć oświadczenie o jej nieotrzymaniu.
7.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez drugą stronę pomimo takiego
żądania, przyjmuje się, iż pismo wysłane na podany numer faksu lub e-mail zostało doręczone
w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z treścią pisma, chyba, że – po wezwaniu
strony wysyłającej faks lub e-mail – druga strona niezwłocznie oświadczyła, iż pisma nie otrzymała.
7.3. Forma pisemna jest obligatoryjna dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym: oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków do udziału w postępowaniu, oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot wymagań określonych przez
Zamawiającego, pełnomocnictwa oraz składanych wyjaśnień i uzupełnianych dokumentów
i oświadczeń.
7.4. Adres do korespondencji:
Gmina Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248
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fax. (018) 448-49-51
e-mail: gmina@podegrodzie.pl
Wszelkie zapytania należy składać w formie pisemnej, przesyłać faksem lub drogą
elektroniczną.
7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Kołdras, Ewelina Kasino-Zemła
w sprawach merytorycznych i Agnieszka Połeć w sprawach proceduralnych.
7.6. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
7.7. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zapytania winny być opisane w sposób
umożliwiający określenie postępowania, którego zapytanie dotyczy.
7.8. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli
odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
7.9. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy
Podegrodzie http://bip.podegrodzie.pl oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia bez wskazania źródła zapytania.
7.10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający
udostępnia na stronie internetowej: Urzędu Gminy Podegrodzie http://bip.podegrodzie.pl.
7.11. W przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie prowadzić
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ale niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym fakcie
Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz umieści taką informację na stronie internetowej.
7.12. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, z zastrzeżeniem pkt 7.13 poniżej.
7.13. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu i będzie istotna, a w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu
zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
7.14. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców chyba, że zaistnieje taka
potrzeba.
8. Wadium
8.1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
9. Termin związania ofertą
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
tj. od dnia 18.11.2019 r.
9.2. Co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawców o przedłużenie terminu o czas oznaczony nie dłuższy niż 60 dni – tylko jeden raz.
9.3. Termin związania ofertą może przedłużyć również Wykonawca samodzielnie bez wniosku
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Zamawiającego.
10. Sposób przygotowania oferty
10.1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na daną część
zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż
jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie.
10.2. Oferta musi zawierać oświadczenia wyszczególnione w pkt 6.1 i 6.15 specyfikacji.
10.3. Wszystkie dokumenty sporządzone i złożone w języku obcym muszą być złożone wraz
z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10.4. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonych
w ofercie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
10.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10.6. Oferta musi być:
a) sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, przy użyciu nośników pisma nie
ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów,
b) sporządzona czytelnie, w języku polskim,
c) podpisana odpowiednio własnoręcznym podpisem przez osobę lub osoby uprawnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub osobę, albo osoby do tego upoważnione
przez Wykonawcę.
10.7. Oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia stanowiące część składową oferty muszą być podpisane
lub poświadczone przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy
z zastrzeżeniem pkt 10.8 i 10.9.
10.8. W przypadku składania dokumentów w formie kserokopii, dokumenty te muszą posiadać dopisek
„za zgodność z oryginałem” i muszą być własnoręcznie podpisane przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
10.9. Pełnomocnictwo, jeżeli takie występuje winno być złożone w formie oryginału lub w formie kopii
potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby, udzielające pełnomocnictwa
lub potwierdzonej notarialnie.
10.10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganego
pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo do jego złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba, że mimo jego uzupełnienia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne
będzie unieważnienie postępowania.
10.11. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający
jej samoistną dekompletację oraz zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
10.12. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była
ponumerowana kolejnymi numerami.
10.13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) powinny być
datowane i parafowane lub podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki
cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
10.14. Do oferty należy dołączyć spis treści.
10.15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne
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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 zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
10.16. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.)
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10.17. Informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien złożyć w oddzielnej
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty. Wówczas informacje takie nie będą ujawniane
(udostępniane) pozostałym Wykonawcom.
10.18. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie będą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.) Zamawiający odtajni bezpodstawnie
zastrzeżone informacje.
10.19. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami z tym, że załączniki do protokołu mogą
być udostępniane dopiero po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem ofert, które są jawne od chwili ich otwarcia.
10.20. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu może nastąpić przez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie
z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
10.21. Zamawiający niezwłocznie udostępni protokół lub załączniki z zastrzeżeniem pkt 10.22.
10.22. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczących badania i oceny ofert Zamawiający udostępni oferty lub prześle ich kopie w terminie
przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.
10.23. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców oferta musi spełnić następujące
wymagania:
a)

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,

b) upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych
Wykonawców,
c)

dokumenty określone w pkt: 5.5, 6.1, 6.15 składa każdy z Wykonawców z osobna,

d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem).
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia
18.11.2019 r., do godziny 1200.
11.2. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu,
a nie data jej nadania.
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11.3. Oferta złożona po terminie tj. dnia 18.11.2019 r. po godzinie 1200 zostanie zwrócona Wykonawcy
niezwłocznie bez otwierania.
11.4. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną
wg poniższych ustaleń:
 Nazwa i adres Wykonawcy
 Nazwa i adres Zamawiającego – Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248
 Oferta na Przetarg –
„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej”
współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
oraz
Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie
Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020” dot. zabawek i pomocy dydaktycznych.
 „UWAGA: nie otwierać przed 18.11.2019 r. godziną 1215
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
11.5. Przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może wprowadzić do oferty zmiany,
poprawki, modyfikacje i uzupełnienia pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
11.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana
oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
11.7. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek)
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
11.8. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty
wycofane nie będą odczytane.
11.9. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte podczas otwierania oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
11.10. Po upływie terminu składania ofert żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana.
11.11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędzie Gminy Podegrodzie – pokój nr 33 w dniu 18.11.2019
r. o godzinie 1215.
11.12. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert, Zamawiający prześle informację
z otwarcia ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.
11.13. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji:
a) przedstawi skład komisji przetargowej,
b) poda ilość złożonych ofert,
c) dokona sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia ofert,
d) poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.14. Po otwarciu ofert, do wiadomości podane zostaną:
a) nazwa oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
b) informacje dotyczące ceny oferty,
c) termin wykonania zamówienia,
d) okres gwarancji,
e) warunki płatności.
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11.15. Z chwilą otwarcia oferty, Wykonawca nie może wprowadzać do niej żadnych zmian.
11.16. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 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.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
12.1. Cena ofertowa jest ceną brutto (wraz z podatkiem VAT) w PLN, która powinna obejmować
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
12.2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
12.3. Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia.
12.4. W ofercie należy podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując
obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości.
12.5. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do
należytego jego wykonania zamówienia.
12.6. Za podanie właściwej stawki podatku VAT odpowiedzialny jest Wykonawca.
12.7. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
13. Kryteria oceny ofert
13.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) Cena - w złotych – 60 %
b) Termin płatności faktur – w dniach – 10 %
c) Termin dostawy wyposażenia – w dniach 30%, przy czym:
 realizacja zamówienia w terminie określonym w siwz tj. 19.12.2019 r. – 10 pkt.
 realizacja Zamówienia w terminie do 16.12.2019 r. – 20 pkt.
 realizacja Zamówienia w terminie do 13.12.2019 r. – 30 pkt.
13.2. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe.
13.3. Ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami:
najniższa cena brutto
z rozpatrywanych ofert
ilość punktów dla kryterium ceny oferty = --------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto
oferty rozpatrywanej

Przez ,,cenę” Zamawiający rozumie koszt wykonania całego zamówienia z podatkiem VAT
wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
termin płatności
z oferty rozpatrywanej
ilość punktów dla kryterium terminu płatności faktur oferty = ---------------------------------------------- x 10 pkt
najdłuższy termin płatności
z rozpatrywanych ofert

Przez „termin płatności faktur” Zamawiający rozumie wskazanie terminu płatności faktur nie
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krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
zaproponowanych terminów płatności faktur w tych granicach. W przypadku wskazania terminu
krótszego niż 14 dni, wówczas oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią
SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności faktur dłuższy
niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w Umowie
z Wykonawcą.
W przypadku braku wskazania terminu płatności faktur, przyjmuje się zaoferowanie terminu
płatności 30 dni.
najkrótszy termin dostawy
wyposażenia z rozpatrywanych ofert
ilość punktów dla kryterium termin = ---------------------------------------------------------------- x 30 pkt
dostawy wyposażenia oferty
termin dostawy
wyposażenia z oferty rozpatrywanej

Przez „termin dostawy wyposażenia” Zamawiający rozumie wskazanie terminu dostawy
wyposażenia. W przypadku wskazania terminu dłuższego niż 19.12.2019 r., oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli
Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 13.12.2019 r., do oceny ofert zostanie przyjęty termin
13.12.2019 r., natomiast w umowie uwzględniony zostanie termin wskazany w ofercie przez
Wykonawcę.
W przypadku braku wskazania terminu dostawy wyposażenia, przyjmuje się zaoferowanie terminu
dostawy i wyposażenia 19.12.2019 r.
13.4. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą
łączną sumę punktów.
14. Informacja o sposobie oceny ofert
14.1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, dokonana będzie komisyjnie w oparciu
o zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji.
14.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
14.3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki
polegające

na

niezgodności

oferty

ze

specyfikacją

istotnych

warunków

zamówienia,

ale niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym musi niezwłocznie zawiadomić
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.4. Zamawiający poprawiając w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.
14.5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym, a Wykonawcą dotyczących
złożonej oferty.
14.6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy.
14.7. W przypadku unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert o unieważnieniu
postępowania Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.8. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert o unieważnieniu
postępowania Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.9. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione Wykonawca,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo złożyć wniosek, aby Zamawiający
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poinformował go o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
14.10. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
15.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
15.2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców:
a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach,

których

oferty

zostały

odrzucone,

powodach

odrzucenia

oferty,

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.3. Powyższą informację określoną w pkt 15.2 lit. a i d Zamawiający niezwłocznie umieszcza na stronie
internetowej.
15.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa w pkt 15.2 lit. b
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający
uznał za niewystarczające.
15.5. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 15.2, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
15.6. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił:
a) wypełniony załącznik nr 9 - szczegółowe zestawienie asortymentu z podaniem cen
jednostkowych (który będzie stanowił załącznik do umowy nr 1),
b) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (który będzie stanowił załącznik do umowy
nr 4) – niezbędne do rozliczenia dotacji)
c) jeżeli w realizacji zamówienia będą uczestniczyć inne podmioty (podwykonawcy) – umowę
zawartą pomiędzy Wykonawcą, a tymi podmiotami,
d) w przypadku wykonawców będących właścicielami przedsiębiorstwa – zgodę współmałżonka na
zawarcie umowy wynikającej z niniejszego zamówienia lub oświadczenie, że majątek
przedsiębiorstwa nie wchodzi do majątku wspólnego małżonków,
e) w przypadku wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z o.o. – stosownie
do przepisów art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych w przypadku, gdy cena ofertowa przekroczy
dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki dokument potwierdzający uprawnienia osób
reprezentujących spółkę do zawierania umów o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość
kapitału zakładowego tj. stosowną uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki, jeżeli
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z jej treści wynika, że podejmowanie takiej uchwały nie jest wymagane.
15.7. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2
ustawy, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez ponownego przeprowadzania oceny, chyba że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
16.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Istotne postanowienia umowy
17.1. Szczegółowe informacje dotyczące umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik
nr 7 do niniejszej specyfikacji.
17.2. Sytuacje, kiedy będzie możliwość zmiany umowy oraz warunki takich zmian określają szczegółowo
projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji.
18. Środki odwoławcze
18.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
18.4. 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.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
18.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.
18.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
18.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
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Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte
na korzyść jednej ze stron.
18.9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie
później niż do czasu otwarcia rozprawy.
18.10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
18.11. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.
19. Jawność postępowania
19.1 Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona Wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96
Ustawy PZP.
19.2 Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
19.3 Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem
wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
19.4 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji
oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.
19.5 Zamawiający udostępnia Wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania
i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez
siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.
20. Dialog techniczny
20.1 Dialog techniczny w niniejszym postępowaniu nie był prowadzony.
21. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Podegrodzie z siedzibą
w

Urzędzie

Gminy,

adres

33-386

Podegrodzie

248,

tel.
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445-90-33,

e-mail:

gmina@podegrodzie.pl , strona internetowa: www.podegrodzie.pl BIP: www.bip.podegrodzie.pl


inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Podegrodzie dostępny pod adresem e-mail:
iodo@podegrodzie.pl



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Utworzenie żłobka w Brzeznej”
współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
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oraz
Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. ”Wesołe Przedszkolaki w Gminie
Podegrodzie” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020” dot. zabawek i pomocy dydaktycznych prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



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

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
22 Podwykonawcy:
22.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
22.2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
22.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
22.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
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podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
22.5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcy.
22.6. Pkt 22.4 i 22.5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział
to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
22.7. Powierzenie

wykonania

części

zamówienia

podwykonawcom

nie

zwalnia

wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
23. Informacje końcowe
23.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
23.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert obejmujących część zamówienia.
23.3. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 20% wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach tożsamych z warunkami zamówienia
podstawowego (w szczególności w oparciu o ceny jednostkowe).
23.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy.
23.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
23.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23.7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą się odbywać w PLN, nie przewiduje się
rozliczeń w innej obcej walucie.
23.8. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
23.9. Zamawiający nie będzie zwracał Wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.
23.10. Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843) oraz przepisy wykonawcze do PZP.
23.11. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
obowiązuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz inne przepisy
powszechnie obowiązujące.
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