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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
nieprzekraczającej kwoty 209 000,00 euro.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
strona internetowa: http://bip.um.slupsk.pl
e-mail: zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony na dostawy pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru –
modernizacjai wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku –
dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną
dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
1.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

III.Opis przedmiotu zamówienia.
Rodzaj zamówienia: dostawy
Przedmiotem zamówienia są dostawy pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru –
modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku –
dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.
Kod CPV: 30232100-5 – drukarki i plotery
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ oraz zestawienie wyposażenia
z podziałem na szkoły stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykoanwca zapewni 4 godzinne szkolenie z druku na zaproponowanych drukarkach 3D,
licencjonowanego dedykowanego oprogramowania oraz z obsługi i konserwacji drukarek.
Numer referencyjny, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie ZP.271.08.2018. Zaleca się,
aby Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powoływali się na wskazany nr
referencyjny.
Zamówienie niniejsze jest jedną z kilku części dotyczących dostaw w ramach projektu „Szkoła
zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych w Słupsku”.

IV. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin realizacji zamówienia: 56 dni od dnia zawarcia umowy
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V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1) nie podlegają wykluczeniu
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie
c) zdolności technicznej lub zawodowej –
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, dostawy co najmniej 2 sztuk
drukarek 3D
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.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których
mowa w rozdz. Va pkt 2
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w
konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy w takim przypadku ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania w
jego imieniu innej osoby bądź osób lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
Va. Podstawy wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art.24 ust. 1 Pzp, wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.6) ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
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c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)
- jeżeli , dla przypadków wymienionych w lit. a-c nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia
się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym
wyroku został określony inny okres wykluczenia, a dla przypadku wymienionego w lit. d jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia stała się ostateczna;
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia,
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - jeżeli nie upłynęły 3 lata od
dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w
którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia - jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - jeżeli nie upłynęły 3 lata
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od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) - jeżeli nie upłynął okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne - jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne.
12) 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 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. oraz 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 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. 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.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie ust. 2 powyżej.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia – art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy Pzp.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia – art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Podstawa: Rozporządzenie 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 poz. 1126)

Zamawiający na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp dokona najpierw oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
1. Dokumenty, które Wykonawca składa do upływu składania ofert:
1) Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
2) Oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 i 2a do
SIWZ
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Oświadczenie stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu informacje o podwykonawcach.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ww.
oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
składa oświadczenie (art. 25a ust. 1 Pzp.) załącznik nr 2 i 2a do SIWZ - (o ile dotyczy)
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile dotyczy)
5) Zobowiązanie innego podmiotu (o ile dotyczy)
2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp.
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP zostanie udostępniony na
stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (art. 24
ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.)
Dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny zostanie
uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z wyznaczonym terminem jednak nie krótszym niż 5 dni od daty
otrzymanego wezwania. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania
Zamawiającemu./o ile dotyczy/
1) 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;
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu (art. 22 ust. 1b ustawy Pzp):
Dokumenty składa tylko Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny zostanie
uznana za najkorzystniejszą. Wykonawca przedłoży dokumenty w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z wyznaczonym terminem jednak nie krótszym niż 5 dni od daty
otrzymanego wezwania. Dokumenty powinny być aktualne na dzień ich składania
Zamawiającemu.
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W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz dostaw potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, w celu
potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c SIWZ (zał.
Nr 3 do SIWZ)
b) dowody określające czy dostawy (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek opisany w rozdz. V ust.1
pkt 2 lit.c) SIWZ
5. W przypadku załączenia kserokopii wymaganych dokumentów, każda strona kserokopii
winna być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę
uprawnioną składającą podpis na ofercie (o ile dotyczy).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień art. 26 ust. 2f ustawy Pzp,
dot. wezwania Wykonawcy na każdym etapie postępowania do złożenia ww. dokumentów i
oświadczeń.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

VII. Podwykonawstwo.
Wykonawca
może
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom – art. 36a ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.
W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom
Wykonawca zobowiązany jest w druku oświadczenia składanym wraz z ofertą (art. 25a
ust. 1 Pzp.) zał. Nr 2 i 2a wskazać nazwę podwykonawcy/ podwykonawców oraz zakres
czynności jakie będą oni wykonywać.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane
nastąpi w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest
zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia części zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca
wykona samodzielnie.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim.
Wniesienie przez wykonawcę odwołania wymaga zachowania formy pisemnej.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą
przekazywać w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mailem).
Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą
elektroniczną (e-mailem) pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania oraz prześle je w formie pisemnej za pośrednictwem operatora
pocztowego.
Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki w
godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 do 14.30.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 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. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania jak również informacje
i zawiadomienia należy kierować na adres zamawiającego: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3,
76-200 Słupsk z dopiskiem: „Przetarg na„Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa
urządzeń szybkiego prototypowania”. Nr sprawy: ZP.271.08.2018” w formie pisemnej bądź
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jedynym adresem poczty elektronicznej
służącym do prowadzenia korespondencji w sprawie przedmiotowego postępowania jest:
zamowieniapubliczne@um.slupsk.pl.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża
termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści
tę informację na stronie internetowej. Wszelkie prawa oraz obowiązki zamawiającego i wykonawcy dotyczące wcześniej ustalonego terminu będą odnosiły się do nowego terminu.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami dotyczących postępowania
p. Paulina Justek. Porozumiewanie się wykonawcy z uprawnionymi osobami odbywać się może
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w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 do
15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 do 14.30.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
X. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
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.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
Zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Podać pełną nazwę przedsiębiorstwa (firmę), adres, telefon, regon, NIP, e-mail.
Ofertę sporządzić w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, długopisem lub inną
trwałą, czytelną techniką.
Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o załączniki do SIWZ.
Zaleca się wszystkie karty oferty spiąć (zszyć) w sposób trwały zapobiegający
zdekompletowaniu zawartości oferty oraz wszystkie zapisane strony oferty kolejno
ponumerować.
Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i podpisane
przez osobę/y uprawnioną/e.
Podpis powinien umożliwiać identyfikację osoby, która go złożyła, tj. powinien być czytelny
lub gdy jest nieczytelny winien być potwierdzony imienną pieczątką.
Dokumenty składające się na ofertę należy przekazać zamawiającemu w następujący sposób:
wymaga się, aby oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie zawierające ofertę, winno być
zaadresowane do zamawiającego, opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz
oznaczone napisem:
Oferta przetargowa na -„Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i
wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku –
dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.
Nr sprawy: ZP.271.08.2018”.
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 30.02.2018r. do godz. 10.30
Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez zamawiającego , iż jest
to zwykła korespondencja nie stanowiąca oferty w postępowaniu.

10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
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11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie powinno być złożone wg
takich samych zasad jak składana oferta, z napisem określonym w ust. 9 i oznaczonej dodatkowo napisem „Zmiana” a zawiadomienie o wycofaniu - „Wycofane”.
Po upływie terminu składania ofert, wykonawca nie może dokonać zmian ani wycofać oferty.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Informacje te winny być umieszczone w oddzielnej kopercie,
dołączonej do oferty i oznaczonej napisem „Zastrzeżone”.
Nie mogą być zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp oraz w art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października
2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
W przypadku gdy w imieniu wykonawcy występuje pełnomocnik, do oferty załącza się pełnomocnictwo określające zakres jego umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo winno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym treść złożonej oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca winien do oferty dołączyć wszystkie załączniki (według wzorów załączonych do
SIWZ).
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez zamawiającego.
Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod
warunkiem, że treść ich będzie zgodna z treścią formularzy opracowanych przez
zamawiającego.
Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ,
zostaną odrzucone.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają
wyłącznie wykonawcę.
W przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające
na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty jak również w
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ceną określoną w formularzu cenowym a cena
określoną w ofercie, z zastrzeżeniem że cena w formularzu cenowym została obliczona przez
wykonawcę prawidłowo zamawiający przyjmie jako cenę oferty, cenę podaną w formularzu
cenowym - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Miejsce i termin składania ofert.
1)
oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Urzędu Miejskiego w
Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pokój numer 6.
2)
termin składania ofert upływa dnia 30.02 2018 r. o godz. 1000,
3)
decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
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wpływu oferty do siedziby zamawiającego (tj. zarejestrowania jej w Kancelarii
Urzędu),
4)
doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze
złożeniem oferty w sposób skuteczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.
5)
oferty złożone po terminie podanym w pkt 1.2) niniejszego rozdziału zostaną
zwrócone niezwłocznie.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1)
jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.02.2018 r. o godz.1030 w siedzibie
zamawiającego Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 302A,
2)
bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3)
w pierwszej kolejności będą otwierane koperty z dopiskiem „Wycofane” i po
stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy w zakresie wycofania oferty,
oferty wycofane nie będą odczytywane tylko niezwłocznie zostaną zwrócone
wykonawcy,
4)
koperty z dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte w następnej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany,
5)
niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a)
kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
W formularzu oferty należy podać ceny jednostkowe poszczególnych pozycji, wartość każdej
pozycji (netto i brutto oraz łączną wartość oferty netto i brutto z uwzględnieniem wszystkich
kosztów związanych z realizacją dostawy)– załącznik nr 1 do SIWZ
Cenę oferty oraz ceny jednostkowe, z uwzględnieniem podatku VAT, należy przedstawić w
formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
W druku oferta, w formularzu należy przy każdej pozycji podać nazwę sprzętu (firma,
model).
Cenę oferty należy podać w złotych polskich i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena
może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
Do określenia cen należy przyjąć 23% stawkę podatku VAT.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert:
1)cena oferty brutto „C” - waga 60% (tj. max. 60 pkt)
2) okres gwarancji „G” - waga 40% (tj. max. 40 pkt)
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Ocena łączna jest sumą punktów uzyskanych w obu kryteriach i może wynosić max. 100 pkt
2. Sposób obliczania punktów
1) Kryterium: cena oferty brutto - waga 60% (tj. max. 60 pkt)
Punkty obliczane będą następująco:
cena najniższa
C = --------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej
2) Kryterium: Okres gwarancji - waga 40% (tj. max. 40 pkt)
Punkty obliczane będą następująco:
Okres gwarancji w badanej ofercie [miesiące]
G = -------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
najdłuższy oferowany okres gwarancji
nie dłuższy niż 60 m-cy [miesiące]
W ramach tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 40 punktów za
maksymalne przedłużenie okresu gwarancji do 60 m-cy licząc od bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy. Wymagany jest okres gwarancji minimalny wynoszący 24 m-ce licząc od
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji krótszy od minimalnego będzie
podstawą do odrzucenia oferty.
Przedłużenia okresu gwarancji należy dokonać o wielokrotność pełnych 12 miesięcy.
Okres gwarancji przekraczający 60 miesiący – dla potrzeb obliczenia punktów zostanie
potraktowany jako maksymalny, wynoszący 60 m-cy i otrzyma maksymalny wymiar 40 pkt.
3. Łączna ocena oferty jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych kryteriach z
uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów
POFERTY = C + G < 100
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taka
samą ilością punktów, dokładność obliczeń rozszerzy się o kolejne miejsca po przecinku.

Najkorzystniejsza oferta to oferta z największą ilością punktów /po dodaniu punktów oceny w
obu kryteriach.
4. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwot podatku.
5. Oferty zostaną otwarte komisyjnie. Wybrana będzie ta oferta, która spełnia warunki niniejszej
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specyfikacji, a ilość przyznanych punktów będzie najwyższa.
6. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi w siedzibie zamawiającego na
zasadach określonych w art. 94 ustawy Pzp. O terminie zawarcia umowy zamawiający poinformuje
wykonawcę odrębnym pismem lub e-mailem. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu
umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,
o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2.Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej
brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr
42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148
ust. 2 ustawy Pzp:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem, z dopiskiem
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru
– modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku –
dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.– nr spr. ZP.271.08.2018 na rachunek bankowy
zamawiającego: 46 1140 1153 0000 2175 4200 1006.
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5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
8.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w ust. 2.
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
10. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni
od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez
odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez
dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
11.W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. Dokumentu.
12. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w
wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i
zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVII. Ogólne warunki umowy.
1.Wzór przyszłej umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowi – Załącznik nr 4 do
SIWZ
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza wprowadzenie zmian
do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy w następującym zakresie:
1) Zmiany wartości brutto umowy na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku ustawowej
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zmiany stawki podatkowej podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej zakresu przedmiotu
zamówienia.
2) Zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych.
3) Zmiany podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji
z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę.
4) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
3.Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy
w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6 ustawy
Pzp.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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 Pzp.
XIX. Inne postanowienia:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcami prowadzone będą w złotych (PLN).
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6
ustawy Pzp.
Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony http://bip.um.slupsk.pl/ związani są wszelkimi
modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczonymi na stronie internetowej
Zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Nazwa Projektu

„Szkoła zawodowa szkołą dobrego
wyboru – modernizacja i
wyposażenie trzech
ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych w Słupsku”

Nr wniosku o dofinansowanie:

RPPM.04.01.00-22-0007/16

Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
OFERTA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie
trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego
prototypowania”.
Dane Wykonawcy:
Nazwa: ....................................................……………………………………..........……………..........
Siedziba: ..........…......………………………………………………….......………………..................
Adres do korespondencji: ........................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej: ..................................……………………….............................................
Strona internetowa: ............................................................…….............................................................
Numer telefonu: ........................………………………………………………….....…………………..
REGON - ……………………………………, NIP - ………………….........……...………………..
Status przedsiębiorcy (duży, mały, mikro- na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia
25.02.2004 r.)..................................... .
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Składamy niniejszą ofertę:
„Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
w Słupsku –
dostawa urządzeń szybkiego
prototypowania”.
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia za cenę:
Wartość netto .................. zł, VAT….....%
Wartość brutto ........................... zł
Wartość

brutto

(słownie):

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

zgodnie z poniższą tabela:
Zgodnie z SW
Nr w
Lp.
SW
Zakres doposażenia

Ilość

cena
jendostkowa
netto

wartość
netto

vat

wartość nazwa sprzętu
brutto (firma, model)

ZSMiL w Słupsku
1

133 Drukarka 3D

2

135 Skaner 3 D

1
1

ZST w Słupsku
3

16

Drukarka 3D z dedykowanym skanerem 3D

1

ZSP w Słupsku

4
73

Drukarka 3D wraz z akcesoriami i
kompletem materiałów eksploatacyjnych.

2

Skaner 3D dedykowany do drukarek 3D.

1

WARTOŚĆ OGÓŁEM

1) Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi/prowadzi do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: wykonawca
zobowiązany jest wypełnić poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku
podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna odpowiadać nazwom wskazanym
w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z
2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz.
1753).):
1) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: …………… o wartości (bez kwoty podatku):
……………… zł netto,
2) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: …………… o wartości (bez kwoty podatku):
……………… zł netto.

ZP.271.08.2018 SIWZ dostawa pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.

18
2) termin: 56 dni od dnia zawarcia umowy
3) na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na okres.................miesięcy
( słownie:...................................miesięcy) licząc od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego
robót stanowiących przedmiot zamówienia.
*Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji dłuży niż minimalny okres gwarancji wymagany w
SIWZ, gwarancja na udzielony przedmiot zamówienia winna być przedłużona o wielokrotność
pełnych 12 miesięcy.
4) Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.
5) Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
a) …................................................................................................ ,
b) …............................................................................................... .
(Uwaga: nie wypełnienie tej części świadczyć będzie o braku podwykonawcy w realizacji
zamówienia).
6) W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części przedmiotu zamówienia należy
również podać nazwę i adres podwykonawcy:
a) …............................................................................................... ,
b) …................................................................................................,
oraz wskazać procentową część zamówienia ….........., jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom.
• niepotrzebne skreślić.
II. Składając ofertę OŚWIADCZAM, że:
1) uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień składania
oferty oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia
z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3) uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do
składania ofert wraz z tym dniem,
4) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej
oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego,
5) Zapewniam/y serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz wsparcie techniczne
6) Zapewniam/y dostęp do części zamiennych z magazynów
7) w przypadku wybrania mojej oferty w niniejszym postępowaniu zobowiązuję się do
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej ,
- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do podpisania umowy,
w szczególności do przedłożenia w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż na 1 dzień przed podpisaniem umowy

1
2
3


Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Zastrzeżenie wykonawcy*:
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Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzegamy, iż niżej wymienione
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym osobom:
……………………………………………………………………..........................................
……..........................................................................................................................................
•

niepotrzebne skreślić.

.........................................
(miejscowość, data)

…......................................................................
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp
Dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejscowość .....................................dnia.............................. 2018 r.

......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego

w

Specyfikacji

Istotnych

Warunków

Zamówienia

polegam

na

zasobach

następującego/ych podmiotu/ów:
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
….…………., w następującym zakresie: …………………………………………....................................
ZP.271.08.2018 SIWZ dostawa pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.
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…………………………………………………………………………………………………………….
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
Miejscowość .....................................dnia.............................. 2018 r.

......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość .....................................dnia.............................. 2018 r.

......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

ZP.271.08.2018 SIWZ dostawa pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.
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Załącznik nr 2a do SIWZ

(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp
Dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Szkoła
Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
ustawy Pzp.
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp.
Miejscowość .....................................dnia.............................. 2018 r.
......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w
związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………......
ZP.271.08.2018 SIWZ dostawa pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku – dostawa urządzeń szybkiego prototypowania”.
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…………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………….......
Miejscowość .....................................dnia.............................. 2018 r.
......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie
zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość .....................................dnia.............................. 2018 r.

......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a
ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

ZP.271.08.2018 SIWZ dostawa pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość .....................................dnia.............................. 2018 r.

......................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejscowość .....................................dnia.............................. 2018 r.

.....................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

ZP.271.08.2018 SIWZ dostawa pn. „Szkoła Zawodowa – szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech
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Załącznik nr 3 do SIWZ

…................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (potwierdzających spełnianie
warunku udziału w postępowaniu określonego w w rozdziale V pkt. 2 lit.c) SIWZ
L.p.

Przedmiot zamówienia Termin realizacji
dostawy (od ...do)

Wartość dostawy
brutto (zł)

Nazwa i adres
odbiorcy dostawy

1
2
3
4

W załączeniu dowody, które potwierdzają, że dostawy zostały wykonane/ są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

…......................................dnia..................

…........................................................
/Podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy/
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