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I. Informacje o Zamawiającym 

 
Gmina Wierzchowo  
reprezentowana przez  p. Jana Szewczyka - Wójta Gminy Wierzchowo 
ul.  Długa 29  
78-530 Wierzchowo 
województwo zachodniopomorskie, powiat drawski 
Telefon: +48 94 36 18 846 
adres poczty elektronicznej: oswiata@wierzchowo.pl   
strona internetowa: www.bip.wierzchowo.pl  
NIP: 674-13-49-199 
REGON: 330920593 

 

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

 
1. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są: 

 w sprawach merytorycznych – p. Joanna Zyguła 

 konsultant ds. zamówień publicznych – p. Ryszard Dąbrowski. 
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektronicznej. 

Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej (dokumenty składane do oferty mogą być 
złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną). 

3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują wyłącznie 
pocztą elektroniczną na adres: oswiata@wierzchowo.pl. Każda ze Stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ), kierując swoje zapytania w formie 
podanej w pkt. 3. 

5. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie 
udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie 
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. 

6. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o którym 

mowa w pkt. 5. 
8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) lub 
SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej. 

9. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 8 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia 
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków 
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
11. Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na dwie części. 
12. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

mailto:oswiata@wierzchowo.pl
http://www.bip.wierzchowo.pl/
mailto:oswiata@wierzchowo.pl
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13. Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: IS.271.1.2020 
14. Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania wykonawców.  
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej.   
 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

 
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz 
w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia 
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. W niniejszym postępowaniu mają zastosowania przepisy art. 24aa ustawy Pzp. 
 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

39161000-8 Meble przedszkolne 
39130000-2 Meble biurowe 
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 
33100000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 
39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni 

 
1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli przedszkolnych w pomieszczeniach sal 
przedszkolnych, sali wielofunkcyjnej, mebli do pomieszczeń administracji i pomieszczeń 
socjalnych, pomieszczenia pielęgniarki, łazienek, a także pełnego wyposażenia kuchni                                  
i pomieszczeń technicznych. 
Wszystkie elementy wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych, administracji i pielęgniarki muszą 
posiadać aktualne atesty higieniczne lub aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczające do 
użytkowania w jednostkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami 
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Równocześnie materiały, z których wykonano meble do sal 
przedszkolnych powinny posiadać rekomendacje dla zastosowania w obiektach edukacyjnych, 
gabinetach rehabilitacyjnych – w szczególności w przedszkolach. 
Wszystkie elementy składowe mebli przedszkolnych muszą być wykonane z materiałów 
antyalergicznych, antytoksycznych, bakteriostatycznych, odpornych na zniszczenia, ścieranie. 
Meble przedszkolne powinny być prawidłowo zestawione i dopasowane do wzrostu 
przedszkolaków.  Nie mogą stwarzać nawet potencjalnego zagrożenia mechanicznego                                 
i chemicznego tj. nie mogą mieć ostrych punktów i krawędzi, które  mogłyby powodować otarcia                  
i rany cięte; występy i nieprawidłowo zaprojektowane elementy mebli, np. stelaże, które mogą być 
przyczyną obrażeń spowodowanych upadkiem w wyniku zaczepienia ubrania lub potknięcia się 
dziecka; zagrożenia chemiczne, które mogą powstać w wyniku zastosowania do produkcji mebli 
materiałów zawierających substancje toksyczne w farbach, lakierach czy tworzywach sztucznych. 
Zestawienie wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w meble i wyposażenie sal przedszkolnych, 
sali wielofunkcyjnej, pomieszczeń administracyjnych, socjalnego, łazienek, pomieszczenia 
pielęgniarki oraz wyposażenia kuchni zawierają załączniki Nr 1a, Nr 1b, Nr 1c do niniejszej SIWZ. 
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Przedmiot zamówienia podzielono na 3 części. 
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części pod warunkiem, że oferta zawierać będzie 
cały komplet elementów składowych danej części. 

    Częściami zamówienia są: 
Część Nr 1 – Meble i wyposażenie sal przedszkolnych (dydaktycznych) 
Część Nr 2 - Wyposażenie kuchni i pomieszczeń pomocniczych 
Część Nr 3 – Meble i wyposażenie pomieszczeń administracji, pokoju pielęgniarki, pomieszczeń 

socjalnych, łazienek. 
Część Nr 1 – obejmuje dostawę i montaż: 

 zestawy mebli dydaktycznych przedszkolnych, 

 zestawy do wypoczynku i spania, 

 stoliki i krzesełka, szafki na ubrania,  

 dywany, materace antypoślizgowe, 

 sprzęt gimnastyczny i rehabilitacyjny, 

 osłony grzejników, rolety na okna, 

 sprzęt multimedialny. 
Część Nr 2 - obejmuje dostawę i montaż: 

 szafki, pojemniki różne, 

 wyposażenie w urządzenia gastronomiczne, 

 talerze, kubki, sztućce, 

 sprzęt i wyposażenie kuchni i pomieszczeń pomocniczych 
Część Nr 3 - obejmuje dostawę i montaż: 

 pomieszczenie pielęgniarki: szafa, kozetka, waga, parawan, biurko, krzesła, tablica 
optometryczna, 

 pomieszczenia administracyjne: szafy kancelaryjne, biurowe, biurka, krzesła obrotowe, 
stół kancelaryjny, 

 pomieszczenia socjalne: stoły, krzesła, szafy ubraniowe, szafki kuchenne, stół 
kancelaryjny, kosze na odpadki, 

 łazienki: dozowniki na mydła, podajniki ręczników, pojemniki na papier, kosze na śmieci, 
półeczki na kubeczki, wieszaki łazienkowe. 

 
2. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia: 

1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca jego przeznaczenia, wypakuje, 
zmontuje, sprawdzi i uruchomi siłami własnymi. Wszystkie czynności związane z realizacją 
zamówienia (np. przenoszenie, składania, sprzątanie itp.) wykonawca wykona przy pomocy 
własnych pracowników. 

2) Zamontowane meble i wyposażenie nie mogą mieć wad i uszkodzeń mechanicznych, zadrapań 
i innych wad pogarszających ich jakość. Wyposażenie lub meble z wadą należy wymienić na 
inne pozbawione wad. 

3) Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa 
energetycznego. 

4) Wykonanie zamówienia będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli dostawy 
będą zgodne z wykazem załączonym do oferty i SIWZ, odbiór wyrobów i ich montaż nastąpi 
bez wad, a zamontowane urządzenia pracujące będą spełniać wymagania opisane w załączniku 
Nr 1b.  
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5) Opakowania z dostarczonych urządzeń czy materiałów mają być poskładane i zdeponowane                 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6) Po wykonaniu dostawy wykonawca doprowadzi pomieszczenia do porządku, a odpady usunie 
na własny koszt. 

7) Wszystkie zamontowane urządzenia pracujące należy wyposażyć w instrukcję obsługi,                            
a urządzenia tego wymagające również DTR w języku polskim. 

8) Po wykonaniu dostawy i montażu wyposażone pomieszczenia mają być gotowe do odbioru                 
i użytkowania (w zakres wchodzi również kompleksowe sprzątanie pomieszczeń). 

9) Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 
a) na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 

dostarczanych mebli i wyposażenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodności                                  
z przedstawionymi w ofercie, wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej 
wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy, 

b) Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów w zakresie (+/-) 3 - 5%, 
c) wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane. Pod 

pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, wyposażenie produkowane 
powtarzalnie, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające                      
w przyszłości na rozbudowę, 

d) Zamawiający dopuszcza użycia innych dostępnych kolorystyk, niż wymagane w SIWZ pod 
warunkiem, że zostaną zaakceptowane. 

10) Wymagania dotyczące jakości mebli: 
a) blaty biurek, stołów, stolików, konstrukcje szaf mają być wykonane z płyt melaminowanych 

lub laminowanych PCV, wykończenie wąskich płaszczyzn ze zwiększoną odpornością na 
odrywanie i zawilgocenie (pożądane wykończenie bezspoinowe), 

b) kółka w krzesłach biurowych mają być dostosowane do używania na wykładzinach 
miękkich i twardej podłodze, 

c) stelaże metalowe malowane proszkowo, na zakończeniach trwałe osłony z tworzywa 
sztucznego bezkrawędziowe, 

d) wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą posiadać atesty higieniczne, 
e) wykonawca powinien przewidzieć możliwość (podczas montażu mebli) do ewentualnego 

usunięcia kolizji i dostosowania mebla do pomieszczenia. 
 

3.  Podwykonawcy dostaw i usług montażowych. 
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy 

udziale podwykonawców. 
2) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy                               

z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia. 
 

4. Rozwiązania równoważne. 
1) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy wyrobów (wyroby 

należy rozumieć materiały, urządzenia wyposażenia, meble, pościele, materace, naczynia, 
sztućce itp.)  to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania                    
i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych, nie są obowiązujące i należy je 
traktować, jako propozycje Zamawiającego. Nie są one wiążące przyszłego wykonawcę do ich 
stosowania.  

2) Przedstawione w załącznikach Nr 1a – 1c wykazy wyrobów zawierają podstawowe parametry                  
i wygląd (rysunki), które wskazują na oczekiwania Zamawiającego, nie są to jednak produkty 
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obowiązujące. Wykonawca może zaoferować i inne spełniające wymagania użytkowe                              
i przeznaczenie.  Oznaczenie w załącznikach Nr 1a – 1c na rysunkach poglądowych „Moje 
Bambino”, „Kujawiak” czy Technics oznacza jedynie informację poglądową dla zobrazowania 
przedmiotu. 

3) Wykonawca może zastosować wyroby równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 
odpowiadających parametrom materiałów zaproponowanych w załącznikach 1a – 1c i SIWZ. 

4) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do oferowanych wyrobów wymagane atesty 
lub certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych oraz deklaracje CE. Dokumenty te 
wykonawca będzie zobowiązany przedstawić przed zawarciem umowy. 

5) Jeżeli oferowane wyroby nie potwierdzą równoważności, wykonawca nie będzie uprawniony do 
ich zastosowania i na własny koszt wymieni na urządzenia czy materiały spełniające warunki 
równoważności. 

6) Użycie wyrobów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. 
7) W przypadku zamontowania wyrobów, które nie będą spełniać ww. wymagań skutkować będzie 

bezwzględnym demontażem na koszt wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi. 
 
5. Warunki gwarancji i rękojmi. 
5.1 Warunki gwarancji. 

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone i zamontowane wyroby (nie 
dotyczy pościeli i materaców) przez okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu 
końcowego odbioru. 

2) Warunki odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji na oferowane wyroby zawarte są               
w załączniku do umowy. 

3) Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. 
5.2. Warunki rękojmi obejmujące dostarczone i zamontowane meble oraz urządzenia. 

1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia 
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi (nie dotyczy pościeli i materaców). 

2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady elementów wykonanego przedmiotu 
zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego 
odbioru. 

3) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady dostarczonych i 
zamontowanych wyrobów niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji. 

4) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez 
Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556¹ Kodeksu 
cywilnego. 

 

6. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 
 

7.  Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
1) Z wybranym wykonawcą będzie zawarta umowa z wynagrodzeniem umownym za przedmiot 

zamówienia, na którego część została wybrana oferta najkorzystniejsza. 
2) Wynagrodzenie umowne za przedmiot zamówienia określony w niniejszej SIWZ nie będzie 

podlegało zmianie, chyba, że Zamawiający dokona, po uzgodnieniu z wykonawcą, zmiany                    
w ilości lub asortymencie albo jakości dostarczanego wyposażenia lub mebli. 
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3) Rozliczenie za każdą z części będzie dokonane jedną fakturą po wykonaniu dostawy i montażu 
wyrobu bez wad (w zależności od części zamówienia). 

4) Podstawą rozliczenia za wykonane dostawy i wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru 
bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
6) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności. 
7) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą 

dokonywane na podstawie faktury wystawianej przez pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający 
nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy 
konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki 
sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów. 

8) Zapłata za każdą fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności nie 
przekraczającym 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z protokołem  bezusterkowego odbioru zamówienia. 

 

V. Termin wykonania zamówienia 

 
Termin realizacji zamówienia:  

1) dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia kuchni – może się rozpocząć na miesiąc przed 
zakończeniem wykonywania robót i po uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych, 

2) planowany termin zakończenia wykonywania robót budowlanych – 30.06.2020r.  
3) zakończenie wykonywania dostaw i montażu mebli oraz wyposażenia kuchni – jeden miesiąc od 

rozpoczęcia wykonywania zamówienia. Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania 
zamówienia może ulec zmianie, jeżeli zmieni się termin zakończenia robót budowlanych. 

4) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie zamówienia                     
w przypadku: 
a) zawieszenia robót przez organ nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 
b) wykonania niezbędnych robót dodatkowych, 
c) siły wyższej lub klęski żywiołowej, 
d) utrudnień spowodowanych stanem epidemii w kraju, które miały wpływ na: 

 dostęp do zakupu materiałów lub urządzeń,  

 transport materiałów lub urządzeń, 

 ograniczony czas pracy pracowników, 

 ograniczenie dostępu do pracowników, 

 przemieszczanie się ludzi i sprzętu, 

 wykonywanie części robót przez podwykonawców, jeżeli opóźnienia były spowodowane 
okolicznościami, o których mowa w niniejszym punkcie. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału              
w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji 

finansowej w zakresie: 
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1)  Doświadczenia – dla części Nr 1 i Nr 3: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-   
w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy wraz z montażem mebli, sprzętu i 
wyposażenia dla szkół, przedszkoli, biur lub innych ośrodków na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł 
brutto. 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu wykonanych dostaw; na zasadzie spełnia/nie 
spełnia. 
Doświadczenia – dla części Nr 2: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-   
w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy wraz z montażem sprzętu i wyposażenia 
kuchni na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł brutto. 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu wykonanych dostaw; na zasadzie spełnia/nie 
spełnia. 

 
2)  Osób zdolnych do wykonania zamówienia: 

Dotyczy części zamówienia Nr 1 i Nr 3: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
a) koordynatorem dostawy i montażu (1 osoba) posiadającym co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w zarządzaniu dostawami i montażem wyposażenia biur, szkół, przedszkoli 
lub innych podmiotów publicznych; 

b) monterami – min. 3 osób posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie w montażu mebli                 
i wyposażenia. 

Dotyczy części zamówienia Nr 2: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
a) koordynatorem dostawy i montażu (1 osoba) posiadającym co najmniej 3 letnie 

doświadczenie w zarządzaniu dostawami i montażem wyposażenia kuchni lub innych lokali 
wyposażanych w sprzęt gastronomiczny; 

b) monterami – min. 3 osób posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie w montażu mebli                   
i wyposażenia gastronomicznego; 

c) majstrem – (1 osoba) posiadającym kwalifikacje i doświadczenie uprawniające do 
wykonywania montażu i uruchomienia roboczych urządzeń elektrycznych. Majster powinien 
posiadać uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych lub uprawnienia SEP 
(świadectwo kwalifikacji SEP kat. E) uprawniające do przeprowadzania czynności 
obejmujących zarówno obsługę i serwis, jak i montaż oraz czynności pomiarowo – kontrolne 
instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych. 

Jeżeli wykonawca składa ofertę na części Nr 1, Nr 2, Nr 3 – funkcję koordynatora może pełnić 
ta sama osoba. 
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie wykazu osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich 
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kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 
 

3) Sytuacji finansowej: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 
a) Na część Nr 1: 60.000,00 zł ( sześćdziesiąt tysięcy złotych), 
b) Na część Nr 2: 90.000,00 zł ( dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) 
c) Na część Nr 3: 14.000,00 zł ( czternaście tysięcy złotych ) 
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część musi dysponować środkami 
finansowymi w wysokości łącznej dla tych części. 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia.  
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej 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. 
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach 
niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku 
Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego 
w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam 
kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 
 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 
1) wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 5 pkt. 1  ustawy Pzp, 
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu                  
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię 
potwierdzona przez notariusza, 
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5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie 
wybrana  jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacje techniczna lub 
zawodowa lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału                
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 
Jeżeli sytuacja techniczna lub zawodowa lub finansowa podmiotu, o których mowa nie potwierdzą 
spełnienia przez wykonawcę warunków 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 sytuację 

techniczną, o której mowa powyżej. 
 

VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku, do 

którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.). 

2.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 
1 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. 
 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na 
wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie złożyć aktualne na 
dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: 
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Dotyczy każdej części zamówienia. 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia 

następujących oświadczeń i dokumentów: 
1) odpisu 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 Pzp. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia  
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia 
następujących oświadczeń i dokumentów: 
1) Wykaz dostaw i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat ( części Nr 1 i Nr 3 ) 

lub 5 lat (część Nr 2 ) 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 i usługi te zostały wykonane, z załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego dostawy i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 
dokumenty, wg wzoru załącznika Nr 7; 

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami 
montażowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, wg wzoru załącznika Nr 8; 

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
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IX. Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

 

X. Termin związania ofertą 

 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert. 
2. 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 niż 60 dni. 

3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone 

pisemnie. 
5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem 

ważności wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. 

6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 
do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 
 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

 
Dotyczy każdej z części zamówienia. 

1. Na ofertę składają się: 
1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
2) Wypełniony załącznik Nr 1a lub Nr 1b lub Nr 1c. 
3) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
5) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

(dot. podmiotów trzecich i podwykonawców). 
6) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby 

Wykonawcy (jeżeli występują). 
7) Wypełniony załącznik Nr 5 - wzór oświadczenia dotyczący RODO. 
8) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9) Wykonawcy składający oferty na część Nr 1 do oferty mają obowiązek załączyć: 
a) Karty technologiczne wraz ze zdjęciami opisujące dostarczane meble i wyposażenie wg 

załącznika Nr 1a poz. 1, 3, 4, 9, 25, 27. 
b) Próbki: płyty blatu stolika dziecięcego, płyty zestawu meblowego i szafki na ubrania, kolory 

oklein płyt, wykończenie obrzeża stolika. 
10)  Wykonawcy składający oferty na część Nr 3 do oferty mają obowiązek załączyć: 

a) Karty technologiczne wraz ze zdjęciami opisujące dostarczane meble wg załącznika Nr 1c poz. 
1, 6, 8, 12 

b) Próbki: płyty blatu biurka, płyty ścian i drzwi szaf, kolory oklein płyt, wykończenie obrzeża 
biurka. 
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UWAGA: 
Karty technologiczne (lub specyfikacje techniczne) powinny zawierać m.in.: 

 informacje o sposobie produkcji, a w tym technologii montażu elementów składowych mebla, 

 trwałości materiałów tj. płyty meblowe, okleiny, 

 rodzaj powlekania płyty (melamina, laminat, malowanie), 

 sposób wykończenia wąskich krawędzi (bezspoinowe, laminowane w kolorze płyty, inne – 
jakie), 

 sposób wykończenia narożników, 

 sposób zabezpieczenia części metalowych tj. stelaże do krzesełek, stolików dla dzieci, 

 zamykania szaf lub szafek (jakie rodzaje zawiasów: wpuszczane w płytę, montowane na płytę, 
taśmowe wzdłuż całego boku). 

11) Oświadczenie wykonawcy o zgodności oferowanych mebli i wyposażenia z obowiązującymi 
przepisami i normami. 

Dokumenty wymienione w pkt. 9 - 10 MUSZĄ zawierać informacje niezbędne do oceny ofert wg 
kryterium „Jakość i trwałość dostarczonych mebli” określonego w rozdziale XV niniejszej SIWZ. 

 
2. Ofertę należy złożyć następująco: 

1) dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania, 
2) opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej 

otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia, 
3) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną, 
4) dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną, 
5) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką, 
6) zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez wykonawcę wyłącznie przed 

upływem terminu składania ofert, 
7) ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert, 
8) zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie  

z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, 
9) opakowanie oferty należy opisać następująco: 

 

Nazwa i Adres Zamawiającego  
 

Oferta – Przetarg nieograniczony na: 
Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych i sali wielofunkcyjnej, kuchni i 
pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pokoju 

pielęgniarki i łazienek do nowego przedszkola w Wierzchowie 
 

nie otwierać przed dniem 12.05.2020 roku, godz. 11:30 
 

Nazwa i Adres składającego ofertę 

 
3. Forma dokumentów i oświadczeń: 

1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, 
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2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów z zasobów, których korzystać będzie wykonawca, kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną, 

5) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 
potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r poz. 1010 ze zm.), powinny być one oznaczone 
klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie 
takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie), 

2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie 
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie 
skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, 

3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez 
dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów, 

4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących: 
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,  
b) ceny oferty,  
c) terminu wykonania zamówienia,  
d) okresu gwarancji, 
e) warunków płatności zawartych w ofercie, 

5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń niestanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie 
wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez 
Zamawiającego. 

 
5. Uzupełnianie dokumentów. 

1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

2) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
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chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.  

4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, 
do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Pzp. 

5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

 

6.  Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych  

w niniejszej SIWZ; 
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej z zastrzeżeniem pkt. 

2 niniejszego rozdziału. 
 

7.  Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu: 
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika Nr 9. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
1. Oferty należy składać do dnia 12.05.2020r. do godziny 11:00 w sekretariacie (pok. nr 25) Urzędu 

Gminy przy ul. Długiej 29 w Wierzchowie. 
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2018r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego – sala narad. 
3. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału wykonawców i osób trzecich. Otwarcie ofert będzie 

transmitowane on line i będzie dostępne po uruchomieniu strony internetowej pod linkiem:  
https://www.youtube.com/channel/UCwfdM98CTN8i2w6TR9NQHQg/live 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych                           
w ofertach. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 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 zawartych w ofertach, warunków 

płatności. 
6.  Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy. 

https://www.youtube.com/channel/UCwfdM98CTN8i2w6TR9NQHQg/live
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7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ)  

w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

2. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na 
podstawie załącznika Nr 1a lub Nr 1b lub Nr 1c oraz wytycznych zawartych w niniejszej SIWZ. 

3. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania dostaw i montażu wyrobów oferowanych w 
zależności od wybranej części zamówienia oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem 
terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 
1) koszty transportu i ubezpieczenia, 
2) koszty wnoszenia i montażu w miejscu pracy urządzenia, 
3) koszty montażu mebli, 
4) koszty utylizacji zbędnych opakowań, 
5) koszty sprzątania, 
6) koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych prac. 

4. Zasadnym jest, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej na budowie przedszkola celem 
sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia,  
a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty.  
 

XIV. Badanie ofert 
 

1. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. W toku badania ofert Zamawiający może:  

1) wezwać wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i/lub 
dokumentów wymaganych w SIWZ, w tym także wymaganych pełnomocnictw, albo którzy 
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, ale zawierające błędy, lub 
którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w zakresie 
ich treści – w terminie wyznaczonym w piśmie Zamawiającego, chyba że, mimo uzupełnienia 
tych dokumentów, oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania,  

2) żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert – w terminie wyznaczonym w piśmie 
Zamawiającego.  

3. Zamawiający poprawia w tekście oferty:  

1) oczywiste omyłki pisarskie; 
2) oczywiste omyłki rachunkowe z konsekwencją dokonanej poprawki; 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4.  Rażąco niska cena: 
1) Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 
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przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego  
w dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów,  
w szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej 
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do wykonawcy lub wykonawców  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia,  
b) wybranych rozwiązań technicznych,  
c) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, 
d) oryginalności projektu wykonawcy,  
e) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2018 poz.2177               
z późn. zm. ).  

f) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 
3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,  

a w szczególności wymienione w pkt. 1). 
4) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Ocena ofert: 
Złożone oferty, za każdą z części z osobna, będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu 
następujących kryteriów: 
Ocena ofert złożonych na części Nr 1 i Nr 3: 
a) CENA wykonania zamówienia (C) - 60% 

C = [C min / C bad] x 60 
gdzie: 
C - liczba punktów za cenę  
C min - najniższa cena ofertowa 
C bad - cena oferty badanej 
b) Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane meble i wyposażenie (G) – 10% 

G = [G bad / G max] x 10 
gdzie: 
G - liczba punktów za okres gwarancji 
G max - najdłuższy okres gwarancji 
G bad - okres gwarancji oferty badanej 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a maksymalny okres gwarancji nie dłuższy 
niż 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Zaoferowanie dłuższego 
okresu gwarancji niż 48 miesięcy liczone będzie, jak dla 48 miesięcy. 
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji krótszy niż 24 
miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. 
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c) Jakość i trwałość dostarczonych mebli (J) – 30% 
Ocena jakości i trwałości mebli – będzie dokonywana na podstawie załączonych do oferty próbek 
materiałów wyprodukowania, wykończenia i opisu sposobu produkcji mebli w skali 0 – 100 pkt.,                
z czego za: 
1) płyty ścian i drzwiczek szaf, blaty stolików dla dzieci, szafek na ubrania, biurek, zestawów mebli 

przedszkolnych: melaminowane – 40 pkt, laminowane – 30 pkt, malowane i lakierowane – 10 
pkt., 

2) wykończenia wąskich krawędzi: bezspoinowe – 20 pkt, spoinowe laminowane – 10 pkt, 
3) trwałość mechanizmów otwierania (zawiasy) : zawiasy wpuszczane w płytę – 10 pkt., zawiasy 

montowane bez wpuszczania w płytę – 5 pkt, 
4) zabezpieczenie stelaży krzesełek, stolików dla dzieci, narożników: bez krawędziowe narożne 

nakładki plastikowe i korki plastikowe – 20 pkt, brak nakładek, brak korków plastikowych – 0 
pkt. 

Jeżeli elementy mebli tj. drzwiczki, blaty stołów, biurek, zestawów mebli przedszkolnych będą 
wykonane z różnych materiałów (1), będą posiadały różne wykończenia wąskich krawędzi (2) bądź 
będą posiadały różne trwałości mechanizmów otwierania (3), będą posiadały różne sposoby 
zabezpieczenia ( 4 )  – ocena będzie dokonywana za poszczególne elementy w skali punktowej jw., 
a następnie z sumy pkt. zostanie obliczona średnia arytmetyczna za dane podkryterium z oceny 
wszystkich mebli. 
Oceną oferty za to kryterium będzie suma punktów (od 1 do 4), która następnie zostanie 
pomnożona przez współczynnik = 0,30.  
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria: 

P = C + G + J 
 

Ocena ofert złożonych na części Nr 2: 
a) CENA wykonania zamówienia (C) - 60% 

C = [C min / C bad] x 60 
gdzie: 
C - liczba punktów za cenę  
C min - najniższa cena ofertowa 
C bad - cena oferty badanej 
 

b) Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia i wyposażenie kuchni (G) – 40% 
6. G = [G bad / G max] x 10 

gdzie: 
G - liczba punktów za okres gwarancji 
G max - najdłuższy okres gwarancji 
G bad - okres gwarancji oferty badanej 
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 24 miesiące 
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, a maksymalny okres gwarancji nie dłuższy 
niż 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Zaoferowanie dłuższego 
okresu gwarancji niż 48 miesięcy liczone będzie, jak dla 48 miesięcy. 
W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres gwarancji krótszy niż 24 
miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. 
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Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria: P = C + G  

 
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: 

1) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wykonawcy (po złożeniu wymaganych 
oświadczeń i dokumentów na wezwanie Zamawiającego), którego oferta na daną część została 
najwyżej oceniona, niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców (za pośrednictwem poczty 
elektronicznej) o: 
a) 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 każde kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu, 
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których w art. 89 ust. 4 i 5, brak równoważności lub braku spełniania 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

d) unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne po 
przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, co zostanie potwierdzone 
poprzez wydrukowanie elementu wysłanego. 

2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający poda informację 
zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, 
Zamawiający uznał za niewystarczające. 

3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż  
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

5) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu,  
o którym mowa w pkt. 4), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia 
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego 
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 
 

3.  Dodatkowa oferta. 
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty 
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert przedstawiające taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą 
ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
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XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia 

zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy 
Zamawiającym, a wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to 
wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument 
potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie 
wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda,  
o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne 
oświadczenie. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał 
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako przedstawiciel wykonawcy, 
chyba że wykonawca samodzielnie będzie wykonywał swoje czynności. 

3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców.  
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum: 

1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków 
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją 
umowy, 

2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,  
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,  
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia, 
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji 

zamówienia, 
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie 

przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów 
z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum). 

8) Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy do Zamawiającego wymagane atesty lub 
certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych oraz deklaracje CE, a w szczególności: 
a) na biurka i stoły Certyfikat Zgodności z wymaganiami norm: PN-EN-527-1:2011 i PN-EN-527-

2:2004 wydany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań 
wykonawcy z normami jakościowymi.  

b) Atest higieniczności w klasie E1 na płytę użytą do produkcji mebli wydany przez niezależny 
podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami 
jakościowymi.  

c) Atest higieniczności na obrzeże do wąskich krawędzi użyte do produkcji mebli wydany przez 
niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami 
jakościowymi.  

d) Certyfikat dopuszczający oferowane meble do użytku w jednostkach oświatowych np. 
Cobrabid.  
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Wszystkie wymienione certyfikaty i atesty mają być wystawione przez niezależny podmiot 
zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi. 
Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich mebli są 
dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym 
katalogu, folderze).  

4. Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy do Zamawiającego kopię polisy ubezpieczenia OC z 
tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż cena brutto 
oferty wraz kopią dowodu opłaty składki. 

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ. 
2. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór umowy wraz z załącznikami, której uzupełnieniu 

podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
 

XIX. Klauzula informacyjna RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany osobowych              
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  
informuję, że:  
1. administratorem danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną jest Wójt Gminy 

Wierzchowo 
2. dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych i sali wielofunkcyjnej, kuchni i pomieszczeń 
pomocniczych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pokoju pielęgniarki i łazienek do 

nowego przedszkola w Wierzchowie 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

3. odbiorcami danych osobowych wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dalej 
ustawa Pzp, 

4. dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

5. obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp, 



 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Dostawa i montaż wyposażenia sal dydaktycznych i sali wielofunkcyjnej, kuchni i pomieszczeń pomocniczych, 
pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, pokoju pielęgniarki i łazienek do nowego przedszkola w Wierzchowie 

22 

Gmina Wierzchowo – 2020 r. 

6. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7. Wykonawca posiada:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
 danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO;  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;  

8. Wykonawcy nie przysługuje:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu. 

10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu. 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania                       
o udzielenie zamówienia 

 
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy 
Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

3. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
3) odrzucenia oferty odwołującego;  
4) opisu przedmiotu zamówienia;  
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  



 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

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

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 zdanie 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.  

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,                 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość                   
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

11. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

 

XXI. Załączniki do specyfikacji 

 
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego, 
Załączniki nr 1a, nr 1b, nr 1c – zestawienie wyrobów 
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
Załącznik nr 3a – wzór oświadczenia dotyczącego podmiotów i podwykonawców, 
Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy, 
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia dot. RODO 
Załącznik nr 6 – wzór umowy, 
Załącznik nr 7 – wzór wykazu wykonanych dostaw 
Załącznik nr 8 – wzór wykazu osób, 
Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, 
 


