
1 

 

 
 

  numer sprawy: SZP/DFS.03.2020                                 

                                                                                                         

SPECYFIKACJA  Istotnych Warunków Zamówienia 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegającego pod ustawę prawo 

zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.  prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: 

„Modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” 

 

1. Zamawiający 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym 

Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33 – 300  Nowy Sącz REGON  490 704 767 KRS   0000056473 NIP 734-

17-87-660 e-mail: sekretariat@mpecns.pl, www.mpecns.pl, numer telefonu: 18-547-55-81 do 84.

  

2. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843). Projekt jest współfinansowany ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś 

Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, 

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Sp. z o.o.  

w Nowym Sączu z siedzibą  przy ul. Wiśniowieckiego 56, wg „Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia” * –  zał. nr 1 do SIWZ/umowy. 

Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje transport elementów wchodzących w skład zamówienia 

do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie inne czynności i koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.  

Zgodnie z art. 36 aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  

z podziałem na 4 części, jak poniżej; 

 

Część 1 – Dostawa wyposażenia meblowego do laboratorium 

 Kod CPV 39180000 – 7 meble laboratoryjne 

Kod CPV 39181000 – 4 stoły laboratoryjne  

Część 2 – Dostawa młyna tnącego do biomasy 

  Kod CPV 42996100 – 5 Różne maszyny specjalnego zastosowania 

Część 3 – Dostawa wyposażenia do laboratorium 

 Kod CPV 38000000 – 5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny 

Kod CPV 38311210 – 3 Odważniki kalibracyjne 

Kod CPV 38400000 – 9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych 
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Kod CPV 38540000 – 2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 

 Kod CPV 38900000 – 4 Różne przyrządy do badań lub testowania 

 Kod CPV 42999100 – 6 Odkurzacze inne niż używane w gosp. dom. 

Część 4 – Dostawa analizatora spalin  

Kod CPV 38431100 – 6 Aparatura do wykrywania gazów 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.  

 

3.2. Informacje  

3.2.1. Oferowane przez Wykonawcę przedmioty zamówienia muszą posiadać wszelkie niezbędne 

certyfikaty, zezwolenia dopuszczające do stosowania ich lub wytworzonych z ich wykorzystaniem 

wyrobów w Unii Europejskiej, wszelkie niezbędne certyfikaty (np. certyfikaty CE), atesty, zezwolenia 

dopuszczające do ich sprzedaży oraz stosowania ich lub wytworzonych z ich wykorzystaniem 

wyrobów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrukcję użytkowania w języku polskim, 

odpowiadać określonym przez prawo polskie przepisom i normom, w szczególności  w zakresie 

bezpieczeństwa ich użytkowania, użytkowania ich w budynku użyteczności publicznej, a także  ze 

względu na zachowanie zasad dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), 

ochrony przeciwpożarowej, dopuszczalnych norm natężenia hałasu, promieniowania, wibracji itp. 

Oferowane przedmioty zamówienia nie mogą pozostawać w sprzeczności z postanowieniami ustawy z 

dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2019, poz. 155) oraz ustawy z dnia 12 

grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2016, poz. 2047). Ponadto oferowany 

towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach 

targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie 

wcześniej niż w 2018 r. a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

3.2.2. Ewentualne znaki towarowe i nazwy produktów służą jedynie określeniu parametrów produktu, 

w każdym takim przypadku dopuszcza się możliwość zaoferowania produktów równoważnych. 

3.2.3. Zamawiający zastrzega, że użyte w SIWZ nazwy własne produktów, materiałów, zestawów, 

a w szczególności niektórych elementów wyposażenia pomieszczeń podlegających ochronie prawa 

autorskiego stanowią zbiór przykładowych rozwiązań i nie są bezwzględnie wiążące dla Wykonawcy. 

3.2.4. Wskazanie przez Zamawiającego konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie ma służyć ułatwieniu 

potencjalnym Wykonawcom w przygotowaniu oferty i realizacji zamówienia. Zamawiający dopuści 

także inne zaproponowane przez Wykonawcę produkty, jeżeli z treści oferty, z tym także  

z ewentualnych przedłożonych dodatkowych wyjaśnień Wykonawcy będzie wynikało, że 

zaproponowany produkt jest równoważny wskazanemu przez Zamawiającego w SIWZ. Ocena 

równoważności produktów będzie oceniana przez konteksty celu, który ma być realizowany przez 

zakup danego produktu, a który wynika z jego opisu. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca oferując 

rozwiązania równoważne, zaznaczy je w złożonej ofercie, przedkładając dowody potwierdzające 

równoważność produktu proponowanego w stosunku do wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ. 

3.2.5. W oferowanym przez Wykonawcę przedmiocie zamówienia lub jego elementach przyjmuje się 

tolerancję określoną w opisie przedmiotu zamówienia. 

3.3. Obowiązki Wykonawcy: 

3.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia, wskazanego w opisie przedmiotu 

zamówienia, w zapakowanych pakietach.  

3.3.2. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie takich jak: 

załadunek, transport, rozładunek, umieszczenie w pomieszczeniach wskazanych przez przedstawiciela 
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Zamawiającego, montaż, uruchomienie - do dnia wskazanego jako termin realizacji zamówienia 

zgodnie z umową. 

3.3.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczone wyposażenie przynajmniej 24 miesięcznej 

rękojmi oraz gwarancji jakości. 

3.4 Informacje dodatkowe: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz w art. 29 ust. 4 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy. 

Zamawiający nie ustala wymogu albo możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych 

lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie 

zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia i prac, o których 

mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 

pkt 3. 

 

4. Opis przygotowania oferty 

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz „OFERTA” (zgodny ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 

do SIWZ). 

Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi 

postanowieniami specyfikacji. Formularz „OFERTA” i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) 

muszą być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy  w sposób umożliwiający 

identyfikację osoby podpisującej. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być 

poświadczone przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” 

(w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką). Poprawek w ofercie 

należy dokonać poprzez skreślenie błędnej informacji (danych) i podanie nowej w sposób czytelny 

oraz opatrzenie podpisem osoby podpisującej ofertę. Oferta musi być sporządzona pisemnie, 

w języku polskim, pismem czytelnym pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść złożonej oferty musi odpowiadać 

treści  specyfikacji. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, 

przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

oferty należy umieścić w kopercie  z oznaczeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Ofertę można wycofać 

tylko przed terminem składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona  

Wykonawcy. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419 ze zm.), w odniesieniu do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą 

być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, 

opisaną w następujący sposób: „Tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”. 

Do oferty dołączyć dokument „wykazania”. 
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5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek A , I piętro – 

sekretariat, do dnia 21.05.2020 r. godz. 1200 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty 

kurierskiej. Sekretariat czynny w dni robocze od 07.00 do 15.00. Opakowanie powinno być 

zaadresowane do Zamawiającego:  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  

ul. Wiśniowieckiego 56  33 – 300 Nowy Sącz  

oraz oznakowane następująco: 

„Oferta na modernizację laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz” 

Nie otwierać przed 21.05.2020 r. godz. 1215 

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Konsekwencje  złożenia oferty niezgodnie  

z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

Otwarcie ofert nastąpi 

 w dniu  21.05.2020 r. o godz. 1215 

w siedzibie Zamawiającego – budynek A, I piętro –– sala narad pokój nr 7. 

Otwarcie ofert, nastąpi z zachowaniem wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia w zakresie walki 

z epidemią koronawirusa aktualnych na dzień otwarcia ofert. 

 

6. Warunki wymagane od Wykonawców 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) Nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1, ustawy. 

b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów. 

             Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w punkcie 7 

niniejszej specyfikacji.  

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp może najpierw dokonać oceny ofert,  

a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

 

A. Oferta wspólna  

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 23 ustawy.  

Do oferty dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa a art. 12 ust.2 ustawy. Każdy z Wykonawców 

(członków konsorcjum) składa oddzielnie dokumenty, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ. Formularz 

oferty może być składany przez pełnomocnika Wykonawców. 

Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
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B. Podwykonawstwo – art. 36 a i 36 b 

a) Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo Podwykonawców. Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.  

b) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę części 

zamówienia i prac, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 

c) Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale Podwykonawcy/ów musi 

w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj prac) wykonywać będzie/będą  

w jego imieniu Podwykonawca/y oraz podać nazwę i adres podwykonawców. Należy wypełnić 

odpowiednio formularz oferty.  

 
C. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz  

z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 

4 do SIWZ. 

3. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 

zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki 

sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.  

               4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych,  

                     Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te  

                     zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

                     wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 3 powinno 

                     zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu 

                     zamówienia jako podwykonawcy. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 1pkt 13–23 i ust. 5 ustawy Pzp. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
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                     jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację       

                     finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ. 

 

7. Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz inne dokumenty 

1) Dokumenty, które muszą być składane wraz z ofertą: 

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie 

     art. 24 ust.1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  (wg wzoru stanowiącego zał. nr 5  

     do SIWZ) - oryginał; 

      b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  

          w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy (wg wzoru stanowiącego zał. nr  

          6 do SIWZ) – oryginał. 

2)    Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w  imieniu Wykonawcy składającego ofertę,  

jeśli ofertę lub załączniki podpisuje osoba nie wymieniona w KRS lub wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, w tym pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców  

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy; oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem  

3) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) – jeśli 

dotyczy; oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

              Inne:  

              W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji  

              z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawcy składają w celu  

              wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa  

              w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej  

              samej grupy kapitałowej (w formie oryginału) wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ.  

              W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz  

              z oświadczeniem  dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

              prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Dokumenty te muszą  

              być dostarczone w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego w w/w terminie. 
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Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SIWZ. (Oświadczenia nie należy składać wraz  

z ofertą, ponieważ na tym etapie Wykonawca nie zna pozostałych Wykonawców, którzy złożą 

ofertę w postępowaniu).  

 

8. Termin realizacji zamówienia -  * w zależności, której części dotyczy umowa 

Część 1 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Część 2 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Część 3 – do 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 

Część 4 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 

   

9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy 

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. 

 

10. Opis sposobu obliczania ceny 

          Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Powyższą formę 

wynagrodzenia należy rozumieć w sposób określony w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. 2019, poz. 1145): 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła 

groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 

umowę.” 

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 

wprost z niniejszej SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. Cena oferty powinna być przedstawiona jak w formularzu „Oferta”. 

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w oszacowaniu kosztu zamówienia obciążają Wykonawcę 

zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

oferty. 

          Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

11.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Kryterium oceny Waga 

Cena 60% 

Okres gwarancji jakości 40% 
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   Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria  

1. Ocenie poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu, oddzielnie dla każdej z części 

zamówienia.  

2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach: 

         a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu  

               zamówienia, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

         b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg następującej  

              formuły: 

 
gdzie: 

Pc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena” 

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych 
Cb – cena oferty badanej  
Wc –waga kryterium „Cena” (odpowiednio dla danej części) 

         c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po 

             przecinku. 

3. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Okres gwarancji jakości” na 

następujących zasadach: 

a) Podstawą oceny ofert w zakresie niniejszego kryterium będzie wyrażony w miesiącach 

okres gwarancji jakości zaproponowany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. 

b) Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24 

miesiące pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy jako oferty niezgodnej ze SIWZ. 

c) Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagany 

minimalny okres, określony w pkt. b), na następujących zasadach: 

a. oferta zawierająca minimalny okres gwarancji, otrzyma 0 pkt. w 

przedmiotowym kryterium; 

b. maksymalny okres wydłużenia gwarancji jakości ponad wymagane minimum, 

za który Zamawiający będzie przyznawał punkty wynosi 12 miesięcy tzn. 

oferta Wykonawcy, który zaproponuje wydłużenie okresu gwarancji o co 

najmniej ww. okresy otrzyma 40 pkt.; 

 

c. pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według następującej formuły: 

 
gdzie: 
Pr – liczba punktów otrzymana w kryterium „Okres gwarancji jakości” 
Rb – okres rękojmi zaproponowany w ofercie 
Wr – waga kryterium „Okres gwarancji jakości”  
 

d. ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku. 
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4. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia uznana zostanie oferta, która otrzyma   

największą ilość punktów rozumianą jako suma punktów przyznanych na podstawie 

kryteriów oceny ofert podanych w punkcie 11, a obliczonych zgodnie z zasadami określonymi 

w punktach 11.2, 11.3,  czyli równą Pc + Pr. 

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

otrzymało taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę 

z najniższą  ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert  dodatkowych. 

 

12. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

14. Termin związania ofertą 

Wykonawca, który złożył ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem 

terminu związania ofertą.  

 

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, 

przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, tj.: odwołanie 

oraz skarga z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

 

16. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą  

przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza odwrotnie fakt otrzymania korespondencji przesłanej e-mailem.  

Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, 

na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za 

zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.  

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski  

o wyjaśnienie treści SIWZ i pytania mogą być formułowane na piśmie lub drogą elektroniczną. 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
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składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści treść 

zapytań wraz z odpowiedziami na swojej stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Dokonana 

zmiana treści SIWZ zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku 

rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy 

przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Zamawiający nie 

przewiduje zebrania z Wykonawcami.  Jeżeli Zamawiający sam albo w wyniku odpowiedzi na 

zapytanie Wykonawcy dokonuje modyfikacji treści SIWZ, to jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres 

wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do 

wprowadzenie zmian. 

Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

a) w sprawach przedmiotu zamówienia  

– Joanna Tabszewska-Lis lub Sylwester Kulig –  tel. 18   547 55 81 wew. 134; 

b) w sprawach procedury dot. postępowania o udzielenie zamówienia: 

– Barbara Głowacz  –  wew. 131. 

 

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia  

a) Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. Informacja ta zawierać będzie nazwę wybranego Wykonawcy, jego siedzibę oraz 

punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informacja o wyborze 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

pisemnie w siedzibie Zamawiającego. 

b) Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o Wykonawcach, którzy zostali 

wykluczeni oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia tych 

ofert, 

c) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą, w oparciu  

o kryteria określone w pkt 11 SIWZ, ofertę - osobno w każdej części. 

d) wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy,     

e) w przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę 

regulującą współpracę tych podmiotów (kserokopia umowy konsorcjum), 

f) w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub unieważnić 

postępowanie – osobno dla każdej części. 

 

18. Informacja dotycząca walut obcych 

Zamawiający będzie prowadził rozliczenia z Wykonawcą w walucie polskiej.  

 

19. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki  

− zał. nr 1  –  „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (także jako zał. nr 1 do umowy) 

− zał. nr 2   –   formularz „OFERTA” 
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− zał. nr 3  –   wzór umowy 

− zał. nr 4  –   pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

− zał. nr 5 –   oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

− zał. nr 6 –   oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 

− zał. nr 7 –   oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

− zał. nr 8 –   informacja RODO 

 

20. Inne  

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy właściwe ze 

względu na przedmiot umowy. 

Zamawiający zaleca śledzenie na bieżąco strony internetowej Zamawiającego (zakładka „Przetargi”) 

- w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ, wyjaśnieniami lub 

zmianami w SIWZ. Przed wysłaniem oferty zaleca się sprawdzenie, czy oferta Wykonawcy jest 

podpisana i zawiera wszystkie wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji dokumenty  

i oświadczenia.  

 

Nowy Sącz dn. 06 maja 2020 r.  

 

 

             Sporządził: 

                                               ZATWIERDZIŁ:        


