Postępowanie nr DAG.341.3.2.2019 / DPS „Budowlani” w Warszawie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia publicznego dokonywanego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych
na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy
Społecznej „Budowlani” w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6
w roku 2020
Niniejsza SIWZ składa się z 16 ponumerowanych stron

Warszawa, dnia 18.09.2019 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”
Jarosław Sienkiewicz
....................................................................
(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego)
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Nazwa i adres Zamawiającego:
Miasto Stołeczne Warszawa - Dom Pomocy Społecznej „BUDOWLANI” w Warszawie
ul. Elekcyjna 6
01-128 Warszawa
REGON: 015259640, NIP: 525-22-48-481
telefon /fax (22) 836-66-62, (22) 836-66-62 wew. 301
Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:
e-mail: sekretariat@dpsbudowlani.pl
strona internetowa: www.dpsbudowlani.pl
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków
zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu
terminu składania ofert.
Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
W sprawach nie uregulowanych w SIWZ obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień
publicznych, a w sprawach nie uregulowanych ww. ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu
cywilnego.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług i dostaw, tj. 221 000 euro.
Nazwa nadana zamówieniu:
„Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie
(01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2020.”
Szczegółowy zakres i przedmiot został opisany w Rozdziale 1 SIWZ.
Numer postępowania: DAG.341.3.2.2019
USŁUGA - Kod CPV:
65400000-7 – przesył i stacje innych źródeł energii
Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Rozdział 1.
Rozdział 2.
Rozdział 3.
Rozdział 4.
Rozdział 5.
Rozdział 6.
Rozdział 7.
Rozdział 8.

Opis przedmiotu zamówienia
Termin wykonania zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Informacje dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Udział podmiotów trzecich w realizacji zamówienia
Udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Udział Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
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Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert
Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający przewiduje inny
sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie
jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego
Rozdział 13. Wymagania dotyczące wadium
Rozdział 14. Termin związania ofertą
Rozdział 15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 18. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Rozdział 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór,
jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
Rozdział 21. Postanowienia końcowe
Spis załączników do SIWZ:
Załącznik

nr

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Rozdział 1.

1

- oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
- formularz oferty
- istotne postanowienia umowy
- klauzula informacyjna

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy
Społecznej „Budowlani” w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Warunki techniczne:
1) Obiekt zasilany jest z węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie
(Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”).
2) Węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego.
3) Układ pomiarowo – rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła nie jest
własnością zamawiającego.
4) Regulator Δρ/V nie jest własnością zamawiającego.
5) Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego mierzącego całkowite ciepło
dostarczane do węzła – makieta węzła cieplnego.
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Zamówiona moc cieplna:
1) Grupa taryfowa – A3/B1/C3
2) Planowane zużycie ciepła w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – ok. 3650,00 GJ
3) Moc cieplna na potrzeby ogrzewania – 0,2280 MW
4) Moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego – 0,2414 MW
5) Moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: średnia – 0,0814 MW
6) Zamówiona moc cieplna (łączna) – 0,5508 MW
7) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy – 6,76 m³/h
8) Natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata – 3,38 m³/h
Charakterystyka budynku:
1) Rok budowy – 1976
2) Powierzchnia zabudowy – 2 490,00 m2
3) Powierzchnia użytkowa – 6 413,00 m²
4) Kubatura budynku – 26 612,00 m3
3. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy
opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ.
Rozdział 2.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Rozdział 3.

Warunki udziału w postępowaniu

I.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, które mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
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.

III.

Zamawiający wykluczy z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych) Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
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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).
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania
tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
w ww. trybie.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Rozdział 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

I.

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wg
wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do SIWZ .

II.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5
ustawy, należy przedłożyć:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw
do wykluczenia – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 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
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie składane na zasadach określonych w Rozdziale 5 ust. 1 SIWZ

W przypadku pozyskiwania danych osobowych od osób fizycznych w celu ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego
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obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie
z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Rozdział 5.

Informacje dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1. Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy) w terminie 3 dni od dnia
przekazania informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy), tj. zamieszczenia informacji
na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)], o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Oświadczenie powinno być złożone zgodnie z treścią załącznika nr 3
do SIWZ.
2. W przypadku Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 369), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, Zamawiający zwraca się o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, istniejących między
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, istniejących między
przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył
wyjaśnień.
Rozdział 6.

Udział podmiotów trzecich w realizacji zamówienia

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i ust. 5 ustawy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunStrona 6 z 16
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ków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
Rozdział 7.

Udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
[np. wspólnicy spółek cywilnych, uczestnicy konsorcjum ]

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (na zasadach określonych
w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Dokument
pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,
obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,
3) złożenie oferty wspólnie,
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako
Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione
we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
2. Warunki określone w Rozdziale 3 ust. II pkt 2 powinien spełniać co najmniej jeden z ww.
Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy łącznie - dokumenty wymienione w Rozdziale 4
ust. I pkt 1 powinien przedłożyć jeden lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, tak aby potwierdzić łączne spełnianie danego warunku.
3. W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie
warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego
Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.
4. Warunek określony w Rozdziale 3 ust. I powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 4 ust. II pkt 1, 2 i 3 składa osobno każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza
możliwość złożenia jednego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ przez
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zastrzeżeniem, że zostanie ono
podpisane przez uprawnionego przedstawiciela każdego z Wykonawców, a w miejscu
przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy zostaną wpisane nazwy i adresy
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Załącznik nr 3 do SIWZ, o którym
mowa w Rozdziale 5 składa każdy z Wykonawców samodzielnie.
Rozdział 8.

Udział Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Rozdział 9. Opis sposobu przygotowania ofert

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny.
Formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie
przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątka imienna lub
czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym
lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.
Upoważnienie do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie
wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie.
Wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte
(zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty.
Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
Wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez
wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, pozostawienie pustego miejsca lub
nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Dokumenty lub oświadczenia, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach
do niniejszej SIWZ, powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić
własny dokument lub oświadczenie, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie
informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złożenie
dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.
Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w niniejszej specyfikacji dokumenty lub
oświadczenia. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub
sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez
podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się
oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane odpowiednio
własnoręcznym podpisem. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy
kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność
z oryginałem” (każda zapisana strona). Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje
wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które
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17.
18.

19.
20.

każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej
podpisanej własnoręcznym podpisem.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo
nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2).
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Obowiązek dostarczenia
wymaganych przepisami prawa informacji spoczywa na głównym wykonawcy. 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.

21. Oferta powinna zawierać:
21.1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 do SIWZ,
21.2. dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4 i 5 SIWZ,
21.3. jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale 3
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdziale 6 - składa
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
21.4. jeśli Wykonawca powierza do wykonania część zamówienia podwykonawcom, składa
oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców – Formularz ofertowy,
21.5. jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty zgodnie z zapisami w Rozdziale 7 SIWZ,
21.6. jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - składa dokumenty zgodnie z zapisami w Rozdziale 8 SIWZ,
22. Forma dokumentów:
22.1. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4 ust I pkt 1 i ust. II pkt 1, dokumenty,
o których mowa w Rozdziale 5 oraz zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale 6 należy
złożyć w formie oryginału, pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale 4 mogą być
składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisanej
własnoręcznym podpisem. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
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22.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 6 - kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Uwaga !
Zamawiający uzna kserokopię dokumentu za uwierzytelnioną, gdy będzie ona zawierała
zapis „poświadczam za zgodność z oryginałem” lub podobny oraz podpis osoby
upoważnionej na każdej zapisanej stronie lub na jednej ze stron.
23. Ofertę należy umieścić w kopercie lub innym opakowaniu i zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem
terminu otwarcia ofert.
24. Na opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
 nazwa i adres Zamawiającego,
 nazwa i adres Wykonawcy, numer telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej,
„Oferta na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”
w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2020”, numer postępowania: DAG.341.3.2.2019
- Nie otwierać przed 26.09.2019 r. godz. 10.30.”
Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje mogą być przekazywane pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji
zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu
elektronicznego do oferty.
2. Składane na wezwanie Zamawiającego w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych oświadczenia i dokumenty muszą być złożone tak jak oferta, tzn. w sposób
opisany w Rozdziale 9 ust. 22 SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą dokumenty lub informacje faksem lub drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający
przyjmie, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub adres
e-mailowy podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający
zapoznanie się z jej treścią.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 5, lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
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7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej,
na której udostępniono SIWZ: www.dpsbudowlani.pl (zakładka: Zamówienia publiczne).
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej: www.dpsbudowlani.pl (zakładka:
Zamówienia publiczne).
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.
11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany 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
umieści taką informację na własnej stronie internetowej: www.dpsbudowlani.pl (zakładka:
Zamówienia publiczne).
12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 5.
13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Adriana Puławska. Wszelką
korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie, ul. Elekcyjna 6, 01-128
Warszawa, faksem na numer: +48 22 836-66-62 wew. 301, w godzinach pracy DPS, od
poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:00 lub na adres e-mail: sekretariat@dpsbudowlani.pl.
Rozdział 11. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca powinien podać w Formularzu ofertowym cenę netto, stawkę podatku VAT oraz
cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia.
2. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Cena określona przez Wykonawcę będzie stała przez okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom za wyjątkiem zmian wskazanych w umowie.
5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich
(PLN).
Rozdział 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie
wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria
oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. cena - 60%,
2. czas reakcji na awarię – 30%
3. termin płatności – 10%
Sposób oceny
Kryterium 1
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Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach, tj. cena za realizację
zamówienia do najniższych wśród zaproponowanych.
Powyższe kryterium wyliczone zostanie wg wzoru:
P1 =
gdzie:

Cmin
------------- x 100 pkt x 60%
Cn
P1
- cena realizacji zamówienia
Cmin – minimalna zaproponowana cena brutto wśród zaproponowanych
Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę „n’’

Kryterium 2
Ocena czasu reakcji na awarię będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych
w ofertach do najdłuższego wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg
wzoru:
P2 =

Czr n
----------- x 100 pkt x 30 %
Czr max

gdzie:

P2 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”,
Czrmax - najdłuższy czas reakcji na awarię wśród zaproponowanych przez
Wykonawców (Wykonawca zobowiązany jest zaoferować czas reakcji
na awarię w godzinach. Zaproponowany okres nie może być dłuższy niż
24 godziny).
Czrn - czas reakcji na awarię zaproponowany przez Wykonawcę „n”

Kryterium 3
Ocena terminu płatności będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach
do najdłuższego wśród zaproponowanych, przy czym Zamawiający określa - najkrótszy termin
płatności wynosi: 14 dni, najdłuższy: 21 dni. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
P3 =

Tn
----------- x 100 pkt x 10 %
T max

gdzie:

Rozdział 13.

P3 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „n”,
Tmaxnajdłuższy termin płatności wśród zaproponowanych przez
Wykonawców (Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin
płatności w dniach Zaproponowany okres nie może być krótszy niż 14
dni i dłuższy niż 21 dni).
Tn - termin płatności zaproponowany przez Wykonawcę „n”
Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział 14. Termin związania ofertą
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1. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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 tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział 15.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie w sekretariacie – pokój nr 1,
01-128 Warszawa, ul. Elekcyjna 6 lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 26.09.2019 r.
do godz. 10.00.
2. Za datę wpływu uważa się złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym
w ust. 1.
3. Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie
zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta
na dostawę ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”
w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2020.”, numer postępowania:
DAG.341.3.2.2019 - Nie otwierać przed 26.09.2019 r. godz. 10.30.”
oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
do terminu otwarcia ofert.
5. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie, zgodnie z treścią
art. 84 ust. 2 ustawy.
6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich
samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”, a w szczególności
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Koperty oznaczone
„zmiana” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty zawierające oferty
pierwotne nie będą otwierane, chyba że co innego wynika z treści oferty zawierającej zmianę.
Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert
są skuteczne.
7. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Elekcyjna 6
w pokoju spotkań, drugie piętro, w dniu 26.09.2019 r. o godz. 10.30.
8. Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.
9. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków
komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem
otrzymanych ofert.
10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
11. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
12. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania
są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
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przedsiębiorstwa. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości,
iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu
oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Załączniki do protokołu udostępnia się
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania
ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania
o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Przedstawiając wyjaśnienia i ewentualne dowody Wykonawca powinien szczegółowo
wykazać:
1) czy informacja stanowi informację techniczną, technologiczną, organizacyjną przedsiębiorstwa lub inną informację posiadającą wartość gospodarczą, np. poprzez wskazanie, które
z podanych danych technicznych, technologicznych, czy organizacyjnych zawarte w tych
dokumentach stanowią taką wartość,
2) czy informacja jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest
powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest
łatwo dostępna dla takich osób (w szczególności czy w/w informacje nie są dostępne
na stronach internetowych),
3) czy uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (poprzez wskazanie
sposobu ochrony fizycznej dokumentów np. monitoring, sejfy oraz ochrony prawnej np.
umowy cywilnoprawne z pracownikami dot. zachowania tajemnicy, odpowiednie akty
wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów),
4) czy wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
następuje za zgodą uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i nie
narusza obowiązku ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikającego
z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu.

13.

14.
15.
16.

Brak wykazania bądź niewystarczające wyjaśnienia i dowody, iż informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji będzie powodowało, iż art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie
będzie miał zastosowania, a dokumenty (informacje), które zostały w nieprawidłowy sposób
zastrzeżone zostaną udostępnione innym Wykonawcom oraz podmiotom składającym
wniosek o ich udostępnienie.
Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje składane w drodze wyjaśnień (w trybie art. 26 ust. 4,
art. 87 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub
uzupełniając/składając dokumenty (w trybie art. 26 ust. 1, 2f, 3 lub 3a ww. ustawy) także
powinien dokumenty/informacje oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowią one
tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu (kopercie wewnętrznej) oraz nie
później niż w terminie składania tych informacji wykazać, iż zastrzeżone dokumenty
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa według sposobu podanego powyżej.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
W części niejawnej Komisja dokona badania ofert oraz oceny ofert nie odrzuconych.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
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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, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa
w pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 i 4, na stronie internetowej.
17. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana i uznaje
się ją za odrzuconą.
18. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego
Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3
ustawy.
19. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi, o których
mowa powyżej, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.
2. Zamawiający może wezwać 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
ustawy.
3. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta po:
1) dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej,
2) przedstawieniu przez Wykonawcę wzoru umowy Zamawiającemu i zaakceptowaniu przez
Zamawiającego jego postanowień jako zgodnych z istotnymi postanowieniami umowy,
stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ.
3) w przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego należy dostarczyć umowę regulującą współpracę wspólników.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu
umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie
pisemnej i zawierać co najmniej: oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjnoprawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej), cel gospodarczy,
zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum, odpowiedzialność solidarną
uczestników konsorcjum, okres obowiązywania umowy, zasady partycypacji w zyskach oraz
kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego, określenie sposobu
reprezentacji konsorcjum, zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.
Rozdział 17.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
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Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
Rozdział 18.

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Rozdział 19.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom, 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Rozdział 20.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Przyjęcie w ofercie istotnych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia
oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść istotnych postanowień umowy
na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza
ofertowego. Istotne postanowienia umowy nie podlegają negocjacjom.
2. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
3. Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę
zostanie zawarta umowa 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.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
Rozdział 21.

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych
ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia –
w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli
oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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