Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
RAK- BUD Raczkowski i Wspólnicy Spółka jawna
z siedzibą w Księżynie
ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt.,
wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego
cementowego podkładu podłogowego (SPP)

w związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek gotowych, innowacyjnie
modyfikowanych, samorozlewnych cementowych podkładów podłogowych SPP” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne,
Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Rozdział 1:

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2:

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1

Formularz oferty

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5

Informacja o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6

Oświadczenie o braku obowiązku podatkowego u Zamawiającego, o których mowa w
art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

Załącznik nr 7

Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego, o których
mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

Załącznik nr 8

Oświadczenia dotyczące spełnienia warunków dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowe

Rozdział 3:

Istotne dla stron postanowienia umowy (projekt umowy)

Rozdział 4:

Opis przedmiotu zamówienia
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ROZDZIAŁ 1.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
1.

ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
RAK- BUD Raczkowski i Wspólnicy Spółka jawna
z siedzibą w Księżynie
ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
e-mail: biuro@rakbud.com.pl
adres strony internetowej: www.rakbud.com.pl
Godziny urzędowania: od 7:15 do 15:15.
NIP 9661724745
REGON 052233838

2.

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: 02/POPW/2016
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.

3.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła
betoniarskiego – 1 szt., wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu
samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP), szczegółowo określonej w
Rozdziale 4 SIWZ oraz w warunkach projektu umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.

4.1

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
43413000-1 – mieszalniki betonu i zaprawy

4.2

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale 4 do SIWZ.

5.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn:
„Wprowadzenie na rynek gotowych, innowacyjnie modyfikowanych, samorozlewnych
cementowych podkładów podłogowych SPP” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3
Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
Dostawa finansowana jest z funduszy Unii Europejskiej w tym ze środków UE 60 %.

6.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZMIANA UMOWY.

3

6.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia uzgodniony na
podstawie postanowień umowy, jednakże nie później niż w I kwartale 2017 r.
6.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na IV kwartał
2017 r. lub I kwartał 2018 r.
6.3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni
licząc od daty wykonania zamówienia oraz wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
6.4. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności częściowych, po zrealizowaniu poszczególnych
etapów zamówienia.
6.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłacenia zaliczki w wysokości 30 % wartości zamówienia.
6.6. Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonywane w przypadkach:
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Dostawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego;
b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;
c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
d) w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę,
e) gdy zaistnieje konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub
zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia;
f) zmiany terminu końcowego dostawy uzgodnionego z Zamawiającym;
g) wystąpienia innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed podpisaniem
niniejszej.
7.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.1.

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

7.1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.
7.1.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ.
7.1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca ma obowiązek wykazać się pięcioma dostawami takiego samego urządzenia w
ciągu ostatnich trzech lat – zgodnie z załącznikiem nr 8
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7.1.2.

nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

7.1.2.1. Wykonawcę niespełniającego warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
7.1.2.2. Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 8
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
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615)
(art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp);
7.1.2.3. Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 14 ustawy
Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacji określonej w art. 17
ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy
Pzp);
7.2

Wykluczenie wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 13 lit. a–c i pkt. 14, gdy osoba, o
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5–7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia
lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna;
c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

7.3

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 13, 14 i 16-20 oraz pkt. 7.1.2.2.
i 7.1.2.3. SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
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lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stan
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.4

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt.
7.3. SIWZ.

7.5

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
(zgodnie z art. 22a ustawy Pzp).

7.6

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie dwuetapowo:
• Etap I: Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na
podstawie informacji zawartych w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z
postępowania, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz w oświadczeniu o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
• Etap II: Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać
będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

7.7.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja).

7.7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy Pzp.
7.7.2. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo,
oświadczenie) wskazujący ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.7.3

Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

7.7.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wypełniając
formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu
„nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, a nie tylko dane pełnomocnika.
Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7.7.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 7.1.2.
SIWZ.
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OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
8.1.
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ.
b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1.
SIWZ.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o
których mowa w pkt. 8.1. i 8.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać 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 do wykluczenia.
8.

8.2.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (załącznik nr 5 do SIWZ).

8.3.

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia. Niżej
wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie
i miejscu ich dostarczenia:
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
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na
dostawie, montażu i uruchomieniu systemu grzewczego do węzła betoniarskiego,
wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego
cementowego podkładu podłogowego (SPP),
c) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy ujęte w
wykazie wykonanych zamówień były wykonywane, określające, czy zostały one wykonane
należycie (oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów).

8.4.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 8.3. lit. a) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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8.4.1. 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 8.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
8.4.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. ust. 1) lit a) lub zastępujący je dokument, o którym
mowa w pkt 8.4.1. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8.4.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8.5.

Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8.6.

Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podlegania wykluczeniu należy złożyć w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.7.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).

8.8.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła
wątpliwości, co do jej prawdziwości.

8.9.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.

8.10.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w pkt. 8.3. a) SIWZ albo
odpowiadające im określone w pkt. 8.4. SIWZ, powinny być złożone przez każdego
Wykonawcę;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca składa
odrębnie lub wykonawcy składają jedno oświadczenie podpisane przez pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.11.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w/g. formuły: spełnia
– nie spełnia.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
Nie dotyczy.

9.

8

10

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

10.1

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za żadne koszty poniesione
przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązuje
się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.

10.3

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10.5

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

10.6

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10.7

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

10.8

Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” oraz niżej
wymienione dokumenty:

10.8.1

Formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

10.8.2

Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami punktu 8 i 9 SIWZ;

10.8.3

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.7 SIWZ;

10.8.4

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

10.8.5

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz
z ofertą, o ile uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu
rejestrowego załączonego do oferty.

10.8.6

Dokument stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

10.9

Wszelkie dokumenty, które nie są składane w oryginale, powinny być opatrzone klauzulą „za
zgodność z oryginałem” i podpisem osoby uprawnionej przez Wykonawcę.

10.10

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

10.11

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

10.12

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
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10.13

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, itd., powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będzie uwzględnione.

10.14

Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt. 10.16. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie
stron.

10.15

Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt.
8 i 9 SIWZ powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane. W treści oferty
powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te oświadczenia i dokumenty
zamieszczono.

10.16

W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 ze zm.) uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje

10.17

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.18

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
następująco:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą
w Księżynie, Ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno

NAZWA I ADRES WYKONAWCY
oraz opisane:
Numer sprawy: 02/POPW/2016

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1
szt., wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu
samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP)”
Nie otwierać przed dniem 01.12.2016 r., godz. 11:30
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10.19

Wymagania określone w pkt 10.14. – 10.16. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie
będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z
niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

10.20

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie
powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub
„WYCOFANIE OFERTY”.

11.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

11.1.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

11.2.

Wykonawca określi wartość netto dla zadania szczegółowo określonego w rozdziale 4 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Następnie do wartości netto należy wyliczyć wartość podatku VAT
oraz wartość oferty brutto. Wyliczona wartość brutto będzie wartością oferty. W cenie należy
uwzględnić wszelkie koszty wykonania zamówienia.

11.3.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.

11.4

Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia
(np. koszty transportu, inne opłaty i podatki) oraz będzie uwzględniała także ewentualne upusty i
rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

11.5.

Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z wyodrębnieniem podatku VAT, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.6.

Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym:
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
• importu usług lub towarów,
• mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.7.

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. W tym celu należy złożyć wypełnione Oświadczenie stanowiące
załącznik nr 6 lub 7 do SIWZ.

12.

DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE OCENĘ OFERT:

12.1.

Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej www.rakbud.com.pl informacje dotyczące:
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kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia
b) nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
a)

12.2.

13.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

13.1

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6.000 zł na rachunek bankowy
Zamawiającego tj. NRB 10 1240 5211 1111 0010 6939 1173 tytułem „Wadium w postępowaniu
przetargowym nr 02/POPW/2016”

13.2.

Wadium zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.3. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z postanowieniami art. 46 Pzp.
14.
14.1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty powinny być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczone
osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą
w Księżynie, ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
w terminie do dnia 01.12.2016 r. do godziny 11.00
14.2.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą
w Księżynie, Ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
w dniu 01.12.2016 r. o godzinie 11.30
14.3.

Otwarcie ofert jest jawne.

14.4.

W przypadku złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

15.
15.1.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
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15.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o
którym mowa w pkt 15.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15.3.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.

16.
16.1.

OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:
Cena brutto – 60%
Długość gwarancji – 20%
Czas dostawy i uruchomienia – 20%

16.2.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez
Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:

16.2.1. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom
zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 60 %
Cena brutto oferty badanej
gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
16.2.2. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za parametr podlegający ocenie otrzyma
maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Ilość punktów przyznanych za długość gwarancji
G = ( ------------------------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 20 %
Maksymalna możliwa do zdobycia
ilość punktów za długość gwarancji
gdzie: G – wartość punktowa badanej oferty
Parametr podlegający ocenie:
L.p.
1.
2.
3.

Długość gwarancji
12 miesięcy i powyżej
24 miesiące i powyżej
36 miesięcy i powyżej
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Punktacja
1
2
5

16.2.3. Oferta z najwyższą ilością punktów przyznanych za
parametr podlegający ocenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów zgodnie ze wzorem:
Ilość punktów przyznanych za czas dostawy
D = ( ------------------------------------------------------------------ x 100) x waga kryterium tj. 20 %
Maksymalna możliwa do zdobycia
ilość punktów za czas dostawy
gdzie: D – wartość punktowa badanej oferty
Parametr podlegający ocenie:
L.p.
1.
2.
3.

16.3.

Czas dostawy
do 5 miesięcy
powyżej 5 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy

Punktacja
5
2
1

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt.
16.1., obliczona wg wzoru:
O = C + G + D - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium długości gwarancji
D - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium czasu dostawy

16.4.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca
wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z zm.) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.5.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

17.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

17.1.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów w
określonych w SIWZ kryteriach oraz spełni wszystkie postawione w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia warunki.

17.2.

W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na powinien
przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której Wykonawcy wskażą
pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami. Umowa nie może być zawarta na czas krótszy, niż okres realizacji
umowy z Zamawiającym.

18.

NALEŻY

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
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DOPEŁNIĆ

PO

18.1.

18.2.

Zamawiający
wymaga
zabezpieczenia
należytego
wykonania umowy w postaci przewidzianej treścią przepisu art. 148 ust. 1 Pzp w wysokości 10
% zaoferowanej ceny.
Zamawiający wymaga pozostawienia 30 % wartości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z
tytułu rękojmi za wady zgodnie z treścią art. 151 ust. 2 Pzp.

19.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

19.1.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 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. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy Pzp.

19.2.

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.

19.3.

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.

19.4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu. 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.

19.5.

Terminy wniesienia odwołania:

19.5.1. 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 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
19.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej.
19.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.5.1. i 19.5.2. 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.
19.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
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2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia;
19.6.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu
VI Ustawy Pzp.

19.7.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.8.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, 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 wyznaczonego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.

19.9.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

19.10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

20.
20.1.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 85/ 663 28 83) lub mailem
przetarg@rakbud.com.pl z uwzględnieniem pkt. 20.2.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faksem lub mailem faktu
otrzymania każdej informacji przekazanej faksem lub mailem, a na żądanie Wykonawcy
potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

20.2.

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań
określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

20.3.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą
w Księżynie, ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
20.4.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert - 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.

20.4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 20.4., lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
20.4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt 20.4.
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20.5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej.

20.6.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

20.7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

20.8.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz
zamieści informację na stronie internetowej.

20.9.

Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 38
ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art.
12a ustawy Pzp.
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Rozdział 2
Formularz oferty
I formularze załączników do oferty
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Załącznik nr 1

Numer sprawy: 02/POPW/2016
Formularz Oferty

OFERTA

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)
Do: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Sp. jawna z

siedzibą w Księżynie, ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt.,
wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego
cementowego podkładu podłogowego (SPP)”

MY NIŻEJ PODPISANI
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz

________________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez
Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania
3. OFERUJEMY/ Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia*:
1. wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN
słownie .....................................................................................................................
2. wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN
3. podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN
* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres: …………………………….
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia
………………. r.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / z udziałem podwykonawców*
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom
wraz ze wskazaniem firm/nazw podwykonawców)
8. OŚWIADCZAMY, że polegamy / nie polegamy* na zdolnościach innych podmiotów w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(wskazać podmiot i zakres, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów)
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9. OŚWIADCZAMY,

że

sposób

reprezentacji

Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb
zamówienia jest następujący:
_________________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)
10. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ___ do ___ stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko:
Adres:
tel. ________________ fax ____________________ e-mail: _____________________
13. OFERTĘ składamy na ____ stronach.
14. Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
15. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3______________________________________________________________________
16. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2016 roku

________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2

Numer sprawy: 02/POPW/2016
Formularz cenowy

L.
p.
1

Przedmiot zamówienia

2
Dostawa, montaż i
1 uruchomienie systemu
grzewczego

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

3

4

5=3x4

Podatek VAT
Stawk Wartoś
a
ć
6
7

Wartość
brutto
8=5+7

1
Wartość ogółem:

……….………………………………….....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)
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Załącznik nr 3

Numer sprawy: 02/POPW/2016

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą
w Księżynie, ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
Wykonawca:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(pełna Nazwa/frma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt.,
wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego
cementowego podkładu podłogowego (SPP)”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.

__________________ dnia __ __ 2016 roku

________________________________
(podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ....................................................... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

__________________ dnia __ __ 2016 roku

________________________________
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: .............................................................................................................................. (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2016 roku

________________________________
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

będący/e

podwykonawcą/ami:

......................................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2016 roku

________________________________
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(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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 __ __ 2016 roku

________________________________
(podpis)
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Załącznik nr 4

Numer sprawy: 02/POPW/2016

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD Raczkowski i Wspólnicy Sp. jawna z siedzibą
w Księżynie, ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno
Wykonawca:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(pełna Nazwa/frma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa, montaż i uruchomienie
systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt., wchodzącego w skład węzła betoniarskiego,
służącego wyprodukowaniu samorozlewnego cementowego podkładu podłogowego (SPP) oświadczam,
co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w .......................................................................................................................................................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu).

__________________ dnia __ __ 2016 roku

________________________________
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w ..................................................................................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .....................................................
.........................................................................................................................................................
w następującym zakresie: .............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

__________________ dnia __ __ 2016 roku

________________________________
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
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 __ __ 2016 roku

________________________________
(podpis)
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Załącznik nr 5

Numer sprawy: 02/POPW/2016

INFORMACJA

(nazwa Wykonawcy)

o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt.,
wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego
cementowego podkładu podłogowego (SPP)”
Informuję, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
W załączeniu przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) –
jeśli dotyczy:
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**
Lp.

Nazwa podmiotu, adres

* niepotrzebne skreślić
**w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa listę

………..………, dnia ……- ……- 2016 r.

……............................................
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik nr 6

Numer sprawy: 02/POPW/2016

OŚWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy)

O BRAKU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U ZAMAWIAJĄCEGO,
o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt.,
wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego
cementowego podkładu podłogowego (SPP)”
ja/my (imię i nazwisko)
...........................................................................................................................................................
reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*
……….……………………………………….........................................................................................
jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej *;
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:, wybór naszej oferty nie
prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi
przepisami o podatku od towarów i usług dla części nr …….. poz. ………

………..………, dnia ……- ……- 2016 r.

……............................................
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 7

Numer sprawy: 02/POPW/2016

OŚWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy)

O POWSTANIU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO U
ZAMAWIAJĄCEGO,
o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt.,
wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego
cementowego podkładu podłogowego (SPP)”
ja/my (imię i nazwisko)
...........................................................................................................................................................
reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*
……….……………………………………….........................................................................................
jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej *;
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:, wybór naszej oferty
prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z
obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym:
1.
2.
3.

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
importu usług lub towarów,
mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT1,

w zakresie następujących towarów/usług :
część nr ……. poz. ………..
nazwa:
………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
wartość podatku: ……………….. zł, stawka podatku ……….%VAT

………..………, dnia ……- ……- 2016 r.

……............................................
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 8

Numer sprawy: 02/POPW/2016

OŚWIADCZENIE

(nazwa Wykonawcy)

ws. spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pod nazwą:

„Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt.,
wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego
cementowego podkładu podłogowego (SPP)”
ja/my (imię i nazwisko)
...........................................................................................................................................................
reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem*
……….……………………………………….........................................................................................
...
jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej *;
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że w ciągu trzech ostatnich lat
wykonaliśmy następujące dostawy:
1. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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5. …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………..………, dnia ……- ……- 2016 r.

……............................................
(podpis Wykonawcy
lub upoważnionego przedstawiciela)
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Rozdział 3
ISTOTNE WARUNKI DO UMOWY DOSTAWY
CZĘŚĆ 1. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego węzła betoniarskiego
§ 1. Cena i warunki płatności
1. Cena przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią oferty
2. Kwota wymieniona w ofercie obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z
tytułu zamówienia
3. Warunkiem płatności jest prawidłowo wystawiona FV.
§ 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
1. 16-001 Księżyno, ul. Przemysłowa 6
§ 3. Terminy
1. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia do ………………. r.
§ 4. Obowiązki Dostawcy
1. Dostarczenie, montaż i uruchomienie węzła betoniarskiego
2. Na Dostawcy spoczywa obowiązek dostarczenia wraz z urządzeniami:
2.1. instrukcji obsługi w języku polskim
2.2. dokumentacji:
a. technicznej ,,DTR”
b. instalacyjnej (przewodnik instalacji)
c. serwisowej w języku polskim
d. innych wymaganych dokumentów
2.3. dokumentów gwarancyjnych najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczoodbiorczego
3. Zapłata wszelkich należności celnych, podatków i innych opłat
4. Dostawca zobowiązuje się przeszkolić personel Zamawiającego w uzgodnionym przez
Strony terminie
5. Dostawca oświadcza, że dostarczone w ramach przedmiotu umowy urządzenia są
kompletne, nowe (rok prod. 2017 r.), niepowystawowe, nieużywane do demonstracji,
nierekondycjonowane i będą po zainstalowaniu gotowe do użycia bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji oraz posiadają parametry ujęte w ST
6. Negatywna weryfikacja parametrów urządzeń, o których mowa w § 4 pkt. 5 po ich
dostawie i uruchomieniu, może skutkować odstąpieniem od umowy z winy Dostawcy,
obowiązkiem naprawienia szkody oraz zobowiązaniem Dostawcy do dostawy
urządzenia o parametrach zgodnych z ofertą i specyfikacją techniczną ST
§ 5. Gwarancja, rękojmia i serwis
1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z treścią oferty
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia
3. Cena przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich usług związanych z naprawą
lub wymianą uszkodzonych lub wadliwych elementów przedmiotu umowy w trakcie
okresu gwarancji, które uległy uszkodzeniu lub ujawniły się ich wady w czasie
prawidłowego użytkowania
4. Obsługa gwarancyjna przedmiotu umowy nie obciąża Zamawiającego, obsługa
gwarancyjna przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Dostawcę.
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5. Czas reakcji serwisu jest wyrażony w godzinach.
Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia reakcji serwisu w terminie 24 godzin od dnia
zgłoszenia awarii. Dostawca zobowiązuje się do naprawy urządzenia w ramach obsługi
serwisowej w terminie do 3 dnia od daty zgłoszenia awarii.
6. Strony nie wyłączają i nie ograniczają rękojmi określonej treścią przepisów polskiego
Kodeksu cywilnego
7. Zamawiający uprawniony jest do wykorzystania uprawnień wynikających z rękojmi,
bądź gwarancji
§ 6. Kary
1. W przypadku, gdy Dostawca opóźni się z terminem dostawy, o którym mowa w § 3 pkt.
1, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 %
wartości ceny umownej za każdy dzień opóźnienia.
2. Przy odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy lub gdy Dostawca
odstąpi od umowy bez winy Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 20 % ceny umownej.
3. Za zwłokę w usunięciu wad/awarii stwierdzonych w okresie gwarancji, Dostawca zapłaci
0,02% wartości umowy, za każdy dzień zwłoki w przypadku nie dotrzymania terminów
określonych w § 5 pkt. 5, jednak łącznie nie więcej niż 10 % ww. kwoty.
4. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania
przewyższającego zastrzeżone kary.
§ 7. Zmiana umowy
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty mogą być dokonywane w
przypadkach:
h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Dostawcę, jeżeli te zmiany są
korzystne dla Zamawiającego;
i) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
j) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
k) w przypadku ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę,
l) gdy zaistnieje konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny
lub zmiany obowiązujących przepisów dotyczących przedmiotu zamówienia;
m) zmiany terminu końcowego dostawy uzgodnionego z Zamawiającym;
n) wystąpienia innych okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed
podpisaniem niniejszej.
§ 1. Postanowienia końcowe
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji ww. umowy (po wyczerpaniu drogi
polubownego załatwienia sprawy) zostaną poddane rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Strony zobowiązane będą do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w
związku i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uprawniony jest do
ujawnienia danych Wykonawcy i informacji objętych treścią umowy osobom i
podmiotom uprawnionym zgodnie z warunkami realizacji projektu i powszechnie
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obowiązującymi przepisami prawa, jak również
wszelkimi dokumentami kreującymi obowiązek przekazywania danych (umowa z
Instytucją Pośredniczącą, wytyczne, podręczniki, zalecenia i inne)
3. Prawo umowy – polskie
4. Waga dokumentacji – powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowa zawarta
między stronami.
5. Integralną część umowy stanowić będą:
b. Oferta złożona przez Dostawcę – załącznik nr 1
c. SIWZ – załącznik nr 2
d. Protokół zdawczo – odbiorczy – wzór – załącznik nr 3
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Rozdział 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu grzewczego do węzła betoniarskiego – 1 szt.,
wchodzącego w skład węzła betoniarskiego, służącego wyprodukowaniu samorozlewnego
cementowego podkładu podłogowego (SPP):
1. Wykorzystanie w procesie grzania gorących spalin
2. Moc grzewcza min.1 MW
3. Funkcja mieszania wody zimnej i gorącej, aby temperatura wody dozowanej nie
przekraczała 40 °C
4. Kompletna instalacja łącząca system grzewczy z zasobnikiem kruszyw oraz wagami
wody węzła betoniarskiego
5. System sterowania i instalacja elektryczna
Miejsce realizacji zamówienia: Polska, 16-001 Księżyno, ul. Przemysłowa 6.
Wymogi bezpieczeństwa: Przedmiot zamówienia powinien spełniać wszelkie obowiązujące
wymogi bezpieczeństwa i BHP, posiadać niezbędne deklaracje CE, deklaracje zgodności zgodne
z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, wymagane prawem atesty i certyfikaty, a także
posiadać dokumentację techniczno – ruchową (DTR) w języku polskim w formie papierowej
oraz elektronicznej.
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