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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Zespół Szkół w Piaskach  
adres: 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 19 
tel. 81 58 21 001, fax. 81 58 21 001 
e-mail: zspiaski.sekretariat@op.pl 
strona internetowa: http://www.zspiaski.pl 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

Użyte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 pojęcie ustawy dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1579); 

 pojęcie rozporządzenia dotyczy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 pojęcie SIWZ dotyczy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

 pojęcie JEDZ dotyczy Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  
i obuwia roboczego do Zespołu Szkół w Piaskach (5 kpl. dla nauczycieli i 179 kpl. dla uczniów  
w 2018 r.) i (185 kpl. dla uczniów w 2019 r.)”.  
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Droga do profesji”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego (RPLU.12.04.00-06-0021/17-03). 
3.2. Wspólny Słownik Zamówień: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza  
i dodatki  
3.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. 
3.4. Wykonawca zgodnie z rozdz. 6 pkt 6.10 SIWZ załączy próbki dołączy do oferty po jednej sztuce 
asortymentu wg opisu przedmiotu zamówienia ujętego w załączniku nr 3 do SIWZ (formularz 
cenowy) tj:  

a) poz. nr 1: bluza i spodnie robocze, obuwie robocze; 

b) poz. nr 2: obuwie robocze; 

c) poz. nr 3: bluza, obuwie; 

d) poz. nr 4: fartuch. 

3.5. Próbki ww. artykułów promocyjnych będą dostarczone w celu potwierdzenia, iż oferowane 

dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 

3.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością asortymentu został ujęty  

w załączniku nr 1 i 3 do SIWZ (formularz cenowy). Załącznikiem stanowiącym integralną część 

przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe. 

3.7. Wykonawca musi udzielić na przedmiot zamówienia gwarancji min: 12 miesięcy licząc od dnia 

dostawy. 

3.8. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania towaru partiami, których ilości i zakres będzie 

uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podane w załączniku nr 3 do SIWZ ilości 
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poszczególnych artykułów są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty  

i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego 

umowy. Jednakże łączna suma wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć maksymalnej 

wartości tej umowy. Ostateczna całkowita wartość umowy wynikająca z sumowania cen brutto 

częściowych dostaw wykonanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy 

może być zatem niższa niż wskazana w umowie jej maksymalna wartość brutto, a Wykonawcy  

w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy ustaloną, w sposób 

wskazany wyżej, ostateczną wartością umowy, a jej wartością maksymalną. 

3.9. Cena oferty musi zawierać koszty dostawy oraz transportu przedmiotu zamówienia do Zespołu 

Szkół w Piaskach przy ul. Partyzantów 19 w Piaskach. 

3.10. Częściowe zamówienia będą realizowane w ciągu maksymalnie 9 dni roboczych licząc od 

momentu złożenia zamówienia częściowego na wniosek osoby uprawnionej przez Zamawiającego, 

składany za pomocą poczty elektronicznej lub pisma dostarczonego Wykonawcy w oryginale bądź 

wysłanego faksem przez osoby uprawnione. 

3.11. Dostarczone materiały muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności: 

- odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, 

- muszą być fabrycznie nowe. 

3.12. Oferta musi uwzględniać wszystkie pozycje wykazu oferty niekompletne zostaną odrzucone 

jako nie spełniające wymogów opisu istotnych warunków zamówienia 

3.13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 

3.14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

3.16. Wielkość każdorazowej dostawy częściowej wynikać będzie tylko i wyłącznie  

z jednostronnych dyspozycji osób uprawnionych przez Zamawiającego, zgłoszonych za pomocą 

poczty elektronicznej lub pisma dostarczonego Wykonawcy w oryginale bądź wysłanego faksem 

przez osoby uprawnione. Osoby uprawnione do składania dyspozycji wymienione zostały w istotnych 

postanowieniach do umowy. 

3.17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6. 

3.18. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP nie wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności  

w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.). 

3.19. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 

żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3.20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 

3.21. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

3.22. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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4. Termin wykonania zamówienia. 
1) Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 30.06.2019 r. lub do wyczerpania 

kwoty umowy. 
2) Terminy dostaw: 

- luty 2018 r – 5 kpl. dla nauczycieli w zawodach mechanicznych; 
- czerwiec 2018 r. - 134  kpl. dla uczniów/nic w zawodach mechanicznych, 30 kpl.  uczniów  
w zawodzie fryzjera; 15 kpl. dla uczniów/nic w innych zawodach; 
- czerwiec 2019 r. - 140 kpl. dla  uczniów/nic w zawodach mechanicznych, 30 kpl. uczniów  
w zawodzie fryzjera; 15 kpl. dla uczniów/nic w innych zawodach. 

 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  
5.1.W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który: 
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP 
- udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dostawie środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego o wartości minimum 30.000,00 zł brutto i załączy 
dokumenty potwierdzające, że ta usługa została wykonywana należycie; 
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy  

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby 

żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp. 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP: 

5a.1 Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 

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 2015r. poz. 978 1259, 
1513, 1830 i 1844) 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 2015r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);  

5a.2 Procedura self-cleaning: 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 lub 
ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego, 
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. 
 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 
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6.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  
w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym 
mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

6.3. 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, który stanowi załącznik nr 3a niniejszej SIWZ. 

6.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ 

2) formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ 

3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  – załącznik nr 4 do SIWZ  

4) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do 

SIWZ 

5) pełnomocnictwo: - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, - jeżeli wykonawcę  

reprezentuje pełnomocnik. 

6.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) 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. 
6.6. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa  
w ust. 6.9, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
6.7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego  
z nich dotyczą. 
6.8.Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

6.9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
6.10. 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 
tj.: 

Niżej wymienionych dokumentów nie należy załączać do oferty. Wykonawca, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie  
i miejscu ich dostarczenia. 

1) Próbki oferty asortymentowej, zgodnie z zapisami w rozdz. 3 pkt 3.4. SIWZ  
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
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Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy  
z wykonawców. 

Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia —przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast w/w dokumentu składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentu, 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 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
6.11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 
6.12. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 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. 
6.13. 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. 
6.14. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

7.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich 
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca 
przewidział wyłącznie formę pisemną. 
7.2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
pisemnie winny być składane na adres: Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski. 
7.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: zspiaski.sekretariat@op.pl, a faksem na nr (81) 582 10 
01.  
7.4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. 
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7.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 
7.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w rozdz. 7.6 niniejszej SIWZ. 
7.8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 
 
8. Wymagania dotyczące wadium. 

Nie jest wymagane 

 

9. Termin związania ofertą. 

9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

10.1. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. 6.4. 

10.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierająca jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
10.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  
10.4.Przez wykonawców występujących wspólnie rozumie się konsorcjum czyli doraźne zgrupowanie 
wykonawców dla wykonania zamówienia, bądź spółkę cywilną. Wykonawcy występujący wspólnie 
winni: 

- ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
 złożyć wszelkie wymagane Specyfikacją dokumenty, na stronie oferty zamieścić informację 

 w jakiej formie występują w postępowaniu (konsorcjum czy też spółka cywilna) oraz podać 
nazwy wykonawców i ich adres. 

10.5. Jeżeli wykonawcy wspólnie składają ofertę w postępowaniu, to członkowie konsorcjum bądź 
poszczególni wspólnicy spółki nie mogą, jako samodzielny wykonawca złożyć drugiej oferty w tym 
postępowaniu, jak również nie mogą być uczestnikiem innego konsorcjum bądź wspólnikiem w innej 
spółce, także składającej ofertę. 
10.6. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.  
W pełnomocnictwie wskazany musi być w szczególności zakres działania pełnomocnika. Dołączone 
do oferty pełnomocnictwa winny mieć zatem postać oryginałów lub uwierzytelnionych notarialnie 
kopii. 

10.7.Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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10.8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
10.9. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym)Wykonawcy, 
należy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10.6. 
10.10. Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 
10.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę. 
10.12. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 
10.13. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz 
opisanej w następujący sposób: 

“Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Zespołu Szkół  

w Piaskach.  NIE OTWIERAĆ przed dniem 07.02.2018 r. godz. 12:15” 

10.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 
zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 10.13 oraz dodatkowo oznaczone 
słowami, ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy , który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty oznakowane w ten sposób będą 
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz  
z godności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. 
10.15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN. Zamawiający przyjmie średni kurs 
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.  
10.16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 
ustawy PZP zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje 
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert  
w trybie przewidzianym w rozdz. 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji 
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
10.17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 26 
kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r nr 153, poz. 1503 z późn.zm.), 
jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  
i jednocześnie wykazał , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 
10.18. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzega, że informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą 
być udostępnione, oraz musi wskazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. W takim wypadku część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić  
w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - 
POUFNE”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać 
będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 
jawne bez zastrzeżeń. 
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10.18.Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  
w trybie art. 90 ustawy pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/ lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy 
będzie przysługiwać prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego 
zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 
 
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj: Zespół Szkół w Piaskach, ul. Partyzantów 

19, 21-050 Piaski, do dnia 07.02.2018 r. do godz. 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdz. 10.14 SIWZ  

11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.3. Oferta złożona po terminie wskazanym rozdz. 11.1 SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp. 

11.4.Zamawiający otworzy oferty w otwarciu jawnym w obecności Wykonawców, którzy zechcą 

przybyć w dniu 07.02.2018 r. o godz. 12:15, do siedziby Zamawiającego. 

11.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp. 

11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zspiaski.pl informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

c) ceny, doświadczenia w realizacji dostaw zawartych w ofertach. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

12.1. Wykonawca wylicza cenę oferty zgodnie z formularzem cenowym, który stanowi załącznik nr 3 

do SIWZ. 

12.2. Wykonawca wylicza cenę oferty zgodnie z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz na podstawie odpowiedzi i wyjaśnienia Zamawiającego na pytania Wykonawców.  

12.3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia — poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

12.4. Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi uwzględnić te koszty w ofercie, 

wymienione koszty nie będą stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego. 

12.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 

12.6.  Zamawiający posiada odpowiedni numer identyfikacyjny VAT UE. 
12.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1.  Cena „C” 60 

2.  Doświadczenie w realizacji dostaw „D” 40 
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13.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierającą najkorzystniejszy bilans punktów 
w powyższych kryteriach. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką - po 
uwzględnieniu wagi - może osiągnąć oferta, wynosi 100. 
13.3. Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

KRYTERIUM — cena brutto oferty - ocena punktowa dokonana zostanie na podstawie podanej 
przez Wykonawcę łącznej ceny ofertowej brutto w formularzu ofertowym i przeliczona wg wzoru 
opisanego poniżej. 
cena najtańszej oferty brutto c 

 x 60 pkt 

cena badanej oferty brutto 

KRYTERIUM — doświadczenie w realizacji dostaw - ocena punktowa dokonana zostanie na 
podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formularzu ofertowym i przeliczona wg 
wzoru opisanego poniżej. 

Opis sposobu obliczenia kryteria Doświadczenie w realizacji dostaw. Zamawiający przyzna 
Wykonawcy punkty za wykazanie dodatkowego doświadczenia, większego niż minimalne określone 
w pkt 5.1 w zależności od ilości zrealizowanych dostaw.  
Doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o minimalnej wartości tego 
zakresu 30.000,00 zł brutto (każde) od początku realizacji robót do ich zakończenia. Liczba punktów 
możliwa do uzyskania w: 
- 1 dostawa – 10 punktów  
- 2 dostawy  – 20 punktów 
- 3 dostawy – 30 punktów 
- 4 dostawy i więcej - 40 punktów 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie wynosi 40 
punktów. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną pomnożone przez znaczenie % danego kryterium  

i dodane do siebie. 

P= C x 60% +Dx40%  

13.4. Punkty wg podanego wzoru przyznane ofertom w poszczególnych kryteriach zostaną wyliczone 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
13.5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 
13.6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych i Wykonawców 
niewykluczonych, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert. 
13.7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 
13.8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
13.9. Zamawiający poprawi w ofercie. 

a) oczywiste omyłki rachunkowe — omyłki dotyczące działań arytmetycznych np. błędne 
obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne 
zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik 
działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, 

b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych np. przyjęcie  
w obliczeniach błędnej ilości jednostek miar (ilość jednostek miar zostanie poprawiona na 
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prawidłową), zdublowania pozycji w formularzu cenowym (zdublowana pozycja zostanie 
wykreślona  

13.10. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 Pzp. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. 
 
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
14.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
14.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 
ustawy Pzp. 
14.3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 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, 
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 Pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
4) unieważnieniu postępowania 

— podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 1) i 4) Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.zspiaski.pl  

14.5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, 
w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni — jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

14.6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 4.5, jeżeli: 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na 
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba 
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

14.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  
o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 
 

http://www.zspiaski.pl/
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

16. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej 
SIWZ. 

 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
17.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
 
18. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
19. INNE 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1579). 
 
 

Załącznikami do SIWZ są: 

 

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia,  

2) Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy, 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy, 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, 

6) Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o przynależności do grupy kapitałowej, 
7) Załącznik nr 7 do SIWZ – umowa . 

 
 

 
 

 


