Zamawiający:

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej; ul. 20-go Października 30,
63 – 000 Środa Wielkopolska
Tel. 61 285-23-05; www.oksroda.pl; e –mail: projekt.kultura@oksroda.pl

Numer sprawy: 1/PZP/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na dostawę pod nazwą:
„Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach projektu: Promocja
dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do
wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze.”

ŚRODA WIELKOPOLSKA, kwiecień 2016 ROKU
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I. Nazwa (firma) oraz adres- Zamawiającego
Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej
ul. 20-go Października 30,
63-000 Środa Wielkopolska,
tel. 61 285-23-05
www.oksroda.pl
e-mail: projekt.kultura@oksroda.pl
REGON: 630686774, NIP: 7861005310
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, o wartości
zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem:
„Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach projektu: Promocja
dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do
wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze.”
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy hal namiotowych wraz z ich
montażem, określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
39522530-1 (namioty),
44200000-2 (wyroby konstrukcyjne)
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do
SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

4.

Wszystkie dokumenty będą podpisywane przez osoby upoważnione do działania w
imieniu Zamawiającego.

5.

Wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia.
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Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku
w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a zamawiający
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących
załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w
art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: ostateczny termin wykonania zamówienia: 20 maja
2016 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP i których opis sposobu dokonywania
oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 2 oraz niepodlegający wykluczeniu
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy PZP.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
2.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
w/w warunku.
2.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
w/w warunku.
2.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
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Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
w/w warunku.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu spełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków
wskazanych w art. 22. ust.1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonywania oceny
spełniania został zamieszczony w pkt 2 niniejszego działu SIWZ, wykazują łącznie.
5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w dziale VI SIWZ, w myśl
zasady spełnia/nie spełnia.
6. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać

i

wskazać

spełnianie

przez

wykonawcę

warunków

udziału

w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później niż na dzień składania ofert.
VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania został
zamieszczony w dziale V pkt 2 SIWZ, pod rygorem wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących
dokumentów:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (załącznik nr 3 do SIWZ)
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2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym,

osobach

zdolnych

do

wykonania

zamówienia,

zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, należy – pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt 4) ustawy Pzp złożyć następujące dokumenty:
3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ)
3.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.2
składa odpowiednie dokumenty, wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane tj.
1) zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3 ppkt. 3.2 składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
5.

Stosownie do treści § 4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19
lutego 2013 r. dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 4 ppkt 1 lit. a, powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
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6.

Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt. 4 ppkt 1 lit. a, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

7.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.

8.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

9.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

10. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
12. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i
popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

6/22

13. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie
naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych
środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia
wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec
zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
14. Informacja dotycząca oświadczeń i dokumentów dotyczących przynależności
Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej:
14.1. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą – zgodnie
z treścią art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, zgodnie
z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
14.2. W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), Wykonawca składa informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej, której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp,
zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
14.3. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą
przesłanki wykluczenia wykonawcy.
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14.4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu
oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
14.5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę,
który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której
mowa w art. 26 ust. 2d.
14.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1.

W

niniejszym

postępowaniu

wszelkie

dokumenty,

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub
drogą elektroniczną.
2.

Jeżeli

Zamawiający

lub

Wykonawca

przekazują

oświadczenia,

wnioski,

zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.

Pytania muszą być skierowane na adres:
Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp.
ul. 20-go Października 30, 63 – 000 Środa Wielkopolska
e –mail: projekt.kultura@oksroda.pl

4.

Ze

strony

zamawiającego

osobą

uprawnioną

do

porozumiewania

się

z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych jest:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia:
Katarzyna Kicinska – Pajchrowska, tel. 605 079 086
Projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i
popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

8/22

b) w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych:
Tomasz Banaszak – Kancelaria Radcy Prawnego Szymon Muszyński Radca
Prawny - tel. 61 842 00 43.
e-mail: projekt.kultura@oksroda.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
5.

Wyjaśnianie treści SIWZ:
5.1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści SIWZ,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej http://oksroda.pl

6.

Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

7.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia,
oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty
upływu terminu składania ofert.
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X. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Przygotowanie oferty:
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,
2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną
ofertę,
4) oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze
lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,
5) zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby
wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub
osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest więcej osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe
umocowanie prawne,
6) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,
7) dokumenty

powinny

przedstawionymi

być

przez

sporządzone
Zamawiającego

zgodnie

z

wzorcami

zaleceniami
–

oraz

załącznikami,

a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
8) wszelkie poprawki lub zmiany treści naniesione przez Wykonawcę muszą być
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
9) strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone,
10) informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
a. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia,
b. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
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udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4.
Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym
dokumencie widocznym napisem: tajemnica przedsiębiorstwa i złożone
w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji
należy zamieścić stosowne odsyłacze.
c. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy)
oraz adresów wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.
11) Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do
SIWZ) wraz z załącznikami:
a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale VI SIWZ;
b) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie

ubiegających

się

o

udzielenie

o współdziałaniu,

z

której

pełnomocnictwo.

Pełnomocnik

zamówienia,
będzie
może

ewentualnie

wynikać
być

umowa

przedmiotowe

ustanowiony

do

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy;
c) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie

do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;
12) Zaleca się, aby do oferty Wykonawca załączył zaparafowany (zaakceptowany)
wzór umowy, w aktualnej wersji – biorąc pod uwagę możliwość modyfikowania
wzoru umowy przez Zamawiającego, w toku niniejszego postępowania. W takim
przypadku, Zamawiający na swej stronie internetowej będzie przedkładał
wykonawcom tekst jednolity wzoru umowy. Pomimo niezałączenia przez
wykonawcę zaparafowanego wzoru umowy albo niezałączenia do oferty wzoru
umowy w ogóle, bądź też załączenia nieaktualnej wersji umowy, Zamawiający
uznawał będzie, że wzór umowy został przez Wykonawcę zaakceptowany.
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2.

Opakowanie oferty

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy umieścić w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości
oferty bez jego uszkodzenia. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
Wykonawcy, adresem, zaadresowane w sposób wskazany poniżej:
„Zamawiający: Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp.; ul. 20-go Października 30, 63 – 000
Środa Wielkopolska
Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania pn:
a) „Zakup i dostawa hal namiotowych wraz z montażem w ramach
projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego
poprzez

poprawę

dostępności

do

wydarzeń

kulturalnych

i

popularyzację uczestnictwa w kulturze.” Oferty są jawne od chwili ich
otwarcia,
b) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4.
Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym
dokumencie widocznym napisem: tajemnica przedsiębiorstwa i złożone
w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji
należy zamieścić stosowne odsyłacze.
c) Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy)
oraz adresów wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
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Nie otwierać przed 13 kwietnia 2016, godz. 9:00
Wykonawca : …………………………………………………..”
3. Wymagania opisane w pkt 1 ppkt 5, 9, 12 oraz pkt 2 nie stanowią treści oferty, a ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio
dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie),
zgodnie z poleceniami wskazanymi w dziale X pkt 2 SIWZ

2.

Termin składania ofert:
2.1 Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp.,
ul.

20-go

Października

30,

63-000

Środa

Wielkopolska,

w

siedzibie

Zamawiającego, sekretariat do dnia 13 kwietnia 2016, godz. 8:45.
2.2 Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie
terminu składania ofert.
3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 kwietnia 2016 godz. 9:00; w siedzibie
Zamawiającego tj. Ośrodek Kultury w Środzie Wlkp. , ul. 20-go Października 30,
63-000 Środa Wielkopolska.
3.1.

Otwarcie ofert jest jawne.

3.2.

Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Zakres dostaw wskazany w SIWZ jest podstawą do określenia ceny i musi być
zgodny z zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych
(cyfrowo i słownie) zgodnie z zasadami arytmetyki z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku.
3. Cenę należy przedstawić wg układu podanego w opisie przedmiotu zamówienia
formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) w celu uzyskania od Wykonawcy
ofert w formie umożliwiającej ich porównanie.
4. Rozliczenie za wykonanie zamówienia odbywać się będzie w walucie PLN.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich
6. Przy ustalaniu ceny oferty należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca
w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
7. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia jest ostateczna, niezależnie od
ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji zamówienia. Za sposób
przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie
Wykonawca.
8. Zamawiający poprawia w ofercie :
 oczywiste omyłki pisarskie,
 oczywiste

omyłki

rachunkowe,

z

uwzględnieniem

konsekwencji

rachunkowych dokonanych poprawek,
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.

Po stwierdzeniu ważności oferty ostatecznej, Komisja Przetargowa Zamawiającego
dokona jej oceny w oparciu o następujące kryteria:
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2.

3.

kryterium oceny i jego waga:
L.p.

KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena

95 %

2.

Gwarancja

5%

Powyższe oznacza, że Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która
przy spełnieniu wszystkich zawartych w SIWZ warunków, zawierać będzie
najkorzystniejszy bilans kryterium „Ceny” oraz kryterium „Gwarancja”.

4.

Sposób przydzielania punktów w kryterium Cena.
Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru
C = (Cmin / Cn) x 95
gdzie:
C – ilość punktów dla kryterium: Cena
Cmin

– najniższa cena zamówienia brutto

Cn – cena brutto ocenianej oferty
5.

Sposób przydzielania punktów w kryterium „Gwarancja”.
Wartość punktowa kryterium Gwarancja wyliczana będzie według wzoru:
Gw = (Gw bad/ Gw max) x 5
gdzie:
Gw

– ilość punktów dla kryterium: Gwarancja

Gw bad – okres Gwarancji w ofercie badanej
Gw max – maksymalny okres gwarancji ustalony przez Zamawiającego
Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy. Ocenie zostanie poddany okres gwarancji objęty niniejszym postępowaniem,
który nie może być krótszy niż 36 miesięcy, podany przez Wykonawcę w „Formularzu
ofertowym”.
Wykonawcy zobowiązani są do określenia okresu gwarancji w miesiącach. Najdłuższy
okres gwarancji nie powinien przekraczać 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje
okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalna ilość punktów tj. 5.
6.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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7.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana ta oferta, która po zsumowaniu liczby punktów
uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach uzyska największą liczbę punktów
PKT.
PKT = C + Gw
gdzie:
Pkt - całkowita liczba punktów przyznana ofercie
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”
Gw - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Gwarancja”

8.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu
przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

2.

Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli ofertę o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
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3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3.

Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych.

4.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony odrębnym
pismem o terminie i miejscu zawarcia umowy.

5.

W celu zawarcia umowy uprawniony przedstawiciel wykonawcy, który wygrał
przetarg, powinien zgłosić się w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym
w piśmie skierowanym bezpośrednio do niego, przy czym w/w termin nie może być
krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli
zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

6.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta oraz jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego wykonawcy.

7.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowania
odwoławcze.

8.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać 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.
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9.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści
informacje, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

10. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekazuje

ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia

w Biuletynie

Zamówień

Publicznych.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Wzór umowy
1. Zgodnie z art. 139 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie
zawarta w formie pisemnej.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zamawiającego
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie.
3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowi integralną część umowy.
4. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych, istotnymi
postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ.
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
XVII. Informacja o podwykonawcach
W przypadku przedmiotu zamówienia przewidzianego przez wykonawcę do wykonania
przez podwykonawców należy wskazać w Formularzu ofertowym w przeznaczonym do
tego miejscu część zamówienia, która zostanie im powierzona do wykonania.
W przypadku gdy wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców należy wpisać
w tym miejscu „nie dotyczy”.
XVIII. Umowa ramowa i dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XIX. Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
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XX. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
XXI. Informacja dotycząca walut obcych
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, o którym mowa
w niniejszej SIWZ, dokonywane będą w PLN.
XXII. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXIII. Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom oraz
innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Pzp.
1.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu

sposobu

dokonywania

oceny

spełniania

warunków

udziału

w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
2.

Odwołanie

powinno

wskazywać

czynność

lub

zaniechanie

czynności

zamawiającego, której zarzuca się z niezgodność przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zrzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia odwołania.
3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej,
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.

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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się
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z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego
ze sposób określonych w art. 27 ust.2 ustawy Pzp.
5.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.

6.

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

7.

Odwołanie wobec czynności innych niż te określone w pkt. 5 i 6 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.

8.

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 SIWZ lub ogłoszenia
o zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej:www.oksroda.pl.

9.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się
niezwłocznie zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia doręczenia go Prezesowi Izby.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz został
uiszczony wpis.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby
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w terminie 7 dni do dnia odręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
12. W pozostałych sprawach dotyczących środków ochrony prawnej stosuje się
przepisy ustawy Pzp.
XXV. Warunki zmiany umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty w zakresie:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez
zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w
umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który
następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego
zamówienia,
3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień
umowy do nowego stanu prawnego,
4) wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz
numerów kontaktowych wymienionych w umowie,
5) Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wydłużenia
terminów realizacji przedmiotu umowy, jeżeli w okresie ich realizacji wystąpi
działanie siły wyższej, przy czym przedłużenie odpowiadało będzie liczbie dni, w
których wystąpiła siła wyższa; decyzję w zakresie rozpatrzenia wniosku
Wykonawcy podejmuje Zamawiający,
6) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być
jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np.
udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu
wykonania zamówienia podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie
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przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych,
tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod
warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy,
7) Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy ze
względów organizacyjnych lub technicznych (leżących po stronie zamawiającego)
nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub wykonanie zamówienia w
terminie przewidzianym przez zamawiającego.
8) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi
wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie
przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod
warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie
modelu (typu) określonego w przedmiocie zamówienia z produkcji przez
producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować.
XXVI. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
XXVII. Załączniki
Załącznik nr 1:

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2:

Wzór umowy

Załącznik nr 3:

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o
których mowa w art. 22 ust. 1 PZP

Załącznik nr 4:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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