Znak sprawy: MOSiR 2211.3.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907) – tekst jednolity na:

Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej hali basenowej wraz
z pomieszczeniami towarzyszącymi w obiektach MOSiR Lubartów, ul. 1-go
Maja 66-74, dz. nr 29/4, 30/19, 33/6 Obręb: 11 -Łąkowa.
Zakup elementów wentylacji wraz z dostawą i rozładunkiem do Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
Ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów
NIP: 7142043649
REGON: 061406832
Tel. 501 943 818
e-mail: biuro@mosirlubartow.pl
adres strony internetowej: www.mosirlubartow.pl

Lubartów, 1 grudnia 2015 r
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I. Zamawiający.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
Ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów
NIP: 7142043649
REGON: 061406832
Tel. 501 943 818
e-mail: biuro@mosirlubartow.pl
adres strony internetowej: www.mosirlubartow.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 1
ust 2 lit a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1735)
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych elementów wentylacji wraz z dostawą
i rozładunkiem do Zamawiającego do 28.12.2015 r. wyszczególnionych w formularzu cenowym,
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji (załącznik Nr 5), tj:
1) Maty izolacyjne o grubości 19-20 mm; ze spienionej pianki kauczukowej z zewnętrzną powierzchnią
pokrytą gładką folią aluminiową; samoprzylepne.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (0°C Deklarowany) = 0,033 W/m°K i λ (40°C Deklarowany) = 0,038
W/m°K; odporność na dyfuzję pary wodnej μ > 10000 (wg EN 12086); nasiąkliwość wodą krótkotrwała WS
<0,1 %, Temperatura stosowania: od (–200) –45°C do +85°C (krótkotrwale +116°C); reakcja na ogień Bs3,do 0, np. K-FLEX ST DUCT ALU gr 19-20 mm lub równoważny.
2) Maty izolacyjne o grubości 30-32 mm; ze pienionej pianki kauczukowej z zewnętrzną powierzchnią
pokrytą gładką folią aluminiową; samoprzylepne,
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (0°C Deklarowany) = 0,036 W/m°K i λ (40°C Deklarowany) = 0,04
W/m°K; odporność na dyfuzję pary wodnej μ > 7000 (wg EN 12086); nasiąkliwość wodą krótkotrwała WS
<0,1 %, Temperatura stosowania: od (–200) –45°C do +85°C (krótkotrwale +116°C); reakcja na ogień Bs3,do 0, np. K-FLEX ST DUCT ALU gr 30-32 mm lub równoważny.

2. Wspólny Słownik Zamówień: 45321003-3.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
4. Wykonawca dopuszcza możliwość powierzenia części wykonania zamówienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, którą powierzył wraz z jej zakresem (załącznik
nr 3 do niniejszej specyfikacji).
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca
niezależnie od wyniku postępowania.
IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28.12.2015 r.
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V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert wariantowych.
VI. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza zawierać
umowy ramowej.
VII. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych.
VIII. Informacje o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5) nie wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie przesłanek, o których
mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają pozostałe warunki
opisane przez Zamawiającego w SIWZ, tj.:
- wykażą posiadanie doświadczenia w realizacji dostaw materiałów budowlanych i wykażą, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy, to w tym okresie, zrealizowali lub realizują dostawy elementów wentylacji wraz
z rozładunkiem, wraz z podaniem ich wartości (przynajmniej jedna dostawa o wartości nie
mniejszej niż 50.000,00 zł netto);.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego
- spełnia/nie spełnia.
X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia, na podstawie przesłanek o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. składa
następujące dokumenty:
A.1) aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze śniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
A.2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (formularz oferty).
A.3) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (formularz oferty);
A.4) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej (alternatywnie – formularz
ofertowy).
B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
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wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
B.1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4
do niniejszej specyfikacji;
Dowodami, o których mowa w punkcie B.1), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów
wskazanych w niniejszym pkt „C" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionych nie wcześniej niż
w terminach określonych w niniejszym pkt „C".
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
D.1.) Pełnomocnictwo lidera do reprezentowania pozostałych Wykonawców w postępowaniu, lub
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
D.2.) Oferta, w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów, winna zawierać: oświadczenia
i dokumenty opisane pod literą A dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są
wspólnie.
E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
E.1.) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
E.2.) Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii
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potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują drogą elektroniczną na adres: www.mosirlubartow.pl lub pisemnie. Fakt otrzymania
oświadczeń, zawiadomień i wniosków przesłanych drogą elektroniczną należy niezwłocznie
potwierdzić tą samą droga.
2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Janusz Gierach – Dyrektor MOSiR, tel. 501-943-801, 501-943-818.
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie, jednak nie później niż
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
niniejszej specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej
specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem
terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIII. Termin związania ofertą.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.
A. Przygotowanie oferty.
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,
sporządzoną w języku polskim, pismem czytelnym i nieścieralnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą winny być
opatrzone podpisem osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie elementów wentylacji
równoważnych (innych niż podane „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu
zamówienia) pod warunkiem, iż oferowane elementy będą o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.
4.1) Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach
z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że
wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot
zamówienia poprzez wskazanie symbolu katalogowego producenta. Wskazanie to ma na celu
określenie klasy towaru będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu jego standardu
i właściwości. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania
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minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. W takiej sytuacji
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub
urządzenia, które to będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Opinia ta będzie podstawą do
podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty
z powodu ich „nierównoważności”.
4.2) Podane ilości towaru są to ilości maksymalne, przewidziane do realizacji w okresie
obowiązywania umowy.
4.3) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie w przypadku oferowania materiałów
(określonego w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji):
- identycznych jak wskazane przez Zamawiającego - należy wpisać np. „zgodny z SIWZ”
- dotyczy materiałów, które Zamawiający wskazał z nazwy;
- który Zamawiający określa poprzez wskazanie jego parametrów technicznych, nie wymieniając
przy tym jego nazwy czy nazwy producenta,
- należy wpisać nazwę handlową oferowanych materiałów lub nazwę producenta (importera);
- równoważnego nazwę handlową/typ i/lub nazwę producenta (importera) oferowanego artykułu.
Zamawiający informuje, iż oferowany artykuł musi:
- spełniać minimalne parametry określone przez Zamawiającego,
- charakteryzować się takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi, jakościowymi,
funkcjonalnymi oraz użytkowymi w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego
w formularzu cenowym.
B. Oferta winna zawierać:
• aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcze śniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (formularz oferty);
• oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (formularz oferty);
• listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej (alternatywnie – formularz
ofertowy);
• wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszej
specyfikacji;
• wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – załącznik nr 1a do niniejszej
specyfikacji;
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których dostawy i zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji;
• informacja o powierzeniu wykonania zamówienia - załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji;
5) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
6) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem o osoby/osób
podpisujących ofertę.
7) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji oferty, a każda zapisana strona winna być opatrzona kolejnym numerem.
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8) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publiczne, przed zawarciem umowy, zamawiający będzie wymagał przedłożenia umowy
regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta
umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
9) Oferta, w przypadku jej złożenia przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub
dokonywanie przez niego innych czynności związanych z postępowaniem, wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa – oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę lub osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
10) Wszystkie kopie lub kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Wykonawcę lub
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formułą „za zgodność z oryginałem”.
C. Oferta wspólna.
1.W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych Wykonawców musi spełniać
wymogi w części A i B oraz następujące warunki:
2. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego przedstawiciela/wiodącego partnera.
3. Przedstawiciel/wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
4. Do oferty należy załączyć upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/wiodącego partnera
- wymaga podpisu upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących
wspólnie/partnerów.
5. Do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w przypadku podejmowania
czynności związanych z postępowaniem przez inną niż w/w osobę – oryginał lub kopia
potwierdzona przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opisanej następująco:
Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej hali basenowej wraz z pomieszczeniami
towarzyszącymi w obiektach MOSiR Lubartów, ul. 1-go Maja 66-74, dz. nr 29/4, 30/19, 33/6
Obręb: 11 -Łąkowa.
Zakup elementów wentylacji wraz z dostawą i rozładunkiem do Zamawiającego.
Ofertę należy złożyć, zgodnie z art. 43 pzp, do dnia 10.12.2015 r. do godz.: 14:30 w siedzibie
Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów,
lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego.
UWAGA:
Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu nie wpłynięcia oferty w terminie w przypadku przesłania jej
za pośrednictwem poczty lub kuriera.
2) Oferty zostaną otwarte dnia 10.12.2015 r. do godz.: 15:00 w siedzibie Zamawiającego:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie
ul. Lubelska 68
21-100 Lubartów,
3) Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcom niezwłocznie.
4) Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest
jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. W trakcie otwarcia ofert przekazane
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zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena
ofertowa, okres realizacji oraz gwarancja.
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. W trakcie oceny ofert Zamawiający kierować się będzie wskazaną ceną
wyszczególnioną w formularzu ofertowym, która obejmować będzie wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem zamówienia (cena łączna).
2. Cenę należy podać w wartościach netto i brutto; w trakcie oceny ofert Zamawiający będzie brał
pod uwagę cenę brutto.
3. Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą i umową.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.
2. Za parametry najkorzystniejsze w kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów
i ustaloną punktację.
NAZWA KRYTERIUM WAGA
Cena oferty 95 %
Gwarancja 5 %
3. Sposób obliczenia ilości punktów. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania
określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego oraz wykazać, że materiały równoważne posiadają odpowiednie atesty wydane
przez uprawnione instytucje.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia
przepisami prawa.
6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium: cena oferty
Wzór: (Cn/Cof.b x 100) x 95 % = ilość punktów
Cof.b – cena oferty badanej,
Cn.- najniższa cena spośród ofert
100 - wskaźnik stały,
95% - procentowe znaczenie kryterium

Nazwa kryterium: gwarancja
Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane wg następujących zasad:
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a) gwarancja jakości udzielona do 2 lat - 1 punkt;
b) gwarancja jakości udzielona powyżej 2 lat - 2 punkty;
Ustalona ilość punktów zostanie następnie przeliczone na ostateczną wartość punktową wg wzoru:
(G of. bad./G of.naj. x 100) x 5% = G
gdzie :
G of. naj.
- największa ilość punktów uzyskanych za okres gwarancji,
G of. bad.
- ilość punktów uzyskanych za okres gwarancji badanej oferty,
100 pkt
- wskaźnik stały,
%
- waga kryterium,
G
- ilość punktów w kryterium okres gwarancji.
Łączna ilość punktów:
X = x1 +x2
X - łączna ilość punktów
x1 - ilość punktów uzyskana w kryterium I,
x2 - ilość punktów uzyskana w kryterium II,
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
treści ogólnych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
2. Umowa zostanie zawarta po upływie wymaganych terminów, określonych w art. 94
Pzp. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
odrębnym pismem.
XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
Postanowienia umowne zawarto w ogólnych postanowieniach umownych, które stanowią
załącznik numer 2 do niniejszej specyfikacji.
XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wymienione
w dziale VI rozdział 1, 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych.
XXII. Postanowienia końcowe.
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po
upływie terminu ich składania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów – w formie zdjęć,
- Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
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urzędowania.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. Załączniki.0
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY WYKONAWCY – zał. nr 1
2. OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWNE – zał. nr 2
3. INFORMACJA O POWIERZENIU WYKONANIA ZAMÓWIENIA – zał. nr 3.
4. WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ – zał. nr 4.
5. FORMULARZ CENOWY – zał. nr 5

Janusz Gierach
____________________________
Kierownik Zamawiającego
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