
Nr postępowania  KP.AI.271.1.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ)

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Nazwa zamówienia.

Zespół  Szkół  Zawodowych  Polskiego Górnictwa  Naftowego  i  Gazownictwa,  ul.  Brzozowa 5,  31-050  Kraków,

tel/faks: +48 12 422-49-55, strona internetowa: www.brzozowa5.edu.pl, e-mail: sekretariat@brzozowa5.edu.pl, NIP:

6761817232, REGON: 000670373, zwany w dalszym ciągu Zamawiającym, działając w imieniu Gminy Miejskiej

Kraków  zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

Dostawa narzędzi dydaktycznych
 dla Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i  Gazownictwa w Krakowie 

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
projektu pn: „Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertnicznych w  Zespole Szkół Zawodowych

Polskiego Górnictwa Naftowego i  Gazownictwa w Krakowie”

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienia publicznego udziela się  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia  29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ „ustawą Pzp” (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze

zm.).

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp.  Przeliczenia  wartości  zamówienia  dokonano  przyjmując  kurs:  1  euro  wynoszące  4,2249  zł  zgodnie

z  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  23  grudnia  2013  r.  w  sprawie  średniego  kursu  złotego

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz.1692).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  narzędzi  dydaktycznych  (sprzętu  wiertniczego)  do  Zespołu  Szkół

Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przy ul. Brzozowej 5 w Krakowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia

- Specyfikacja techniczna).

3.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 44163000-0 elementy kolumny przewodu wiertniczego, rury okładzinowe, wydobywcze i osprzęt, 

CPV: 43130000-3 sprzęt wiertniczy,

CPV: 43132300-0 świdry wiertnicze,

CPV: 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, 

CPV: 18143000-3 sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.



3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

W  przypadku,  gdy  przedmiot  zamówienia  jest  opisany  poprzez  wskazanie  znaków towarowych,  patentów  lub

pochodzenia,  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  przez  Wykonawcę  ofert  równoważnych   w  stosunku  do

opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze normy,

parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów; w tym

zakresie Zamawiający zdefiniuje funkcje, parametry, które będą weryfikowane przy ocenie ofert równoważnych Tak

przedstawione  parametry  przedmiotu  zamówienia  stanowią  minimum  techniczne  i  jakościowe  określone  przez

Zamawiającego  (przybliżone  parametry  minimalne)  i  będą  stanowiły  podstawę  oceny  ewentualnych  ofert

równoważnych.

3.4. W przypadku, gdy w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia zostanie opisany za pomocą

norm, aprobat,  specyfikacji  technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art.  30 ust.  1-3 ustawy Pzp,

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez

Zamawiającego,  jest  zobowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy  spełniają  wymagania

Zamawiającego.

3.5. Warunki dostawy i gwarancji.

3.5.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wolny od obciążeń prawami osób trzecich.

3.5.2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także transport zamawianego przedmiotu zamówienia do siedziby

Zamawiającego, wniesienie przedmiotu zamówienia do pomieszczenia/-ń wskazanego/-ych przez Zamawiającego na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz przekazanie związanych z przedmiotem zamówienia dokumentów tj., wymaganych

certyfikatów, dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawcę lub osobę trzecią.

3.5.3.  Przekazanie  przedmiotu  zamówienia  zostanie  potwierdzone  stosownym  protokołem  (podpisanym  przez

Wykonawcę i Zamawiającego).

3.5.4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w wymiarze  2 lat,  za

wyjątkiem przypadków, określonych w załączniku 5 do SIWZ i gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta

jest  dłuższy - wtedy Wykonawcę obowiązuje termin gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji udzielonej

przez producenta.

Datą  rozpoczęcia  okresu  gwarancyjnego  dla  przedmiotu  zamówienia  jest  data   podpisania  przez  Wykonawcę

i Zamawiającego bezusterkowego protokołu jego przekazania.

 3.5.5.  Szczegółowe  zapisy  dot.  gwarancji,  w  tym  zasady  świadczenia  usług  gwarancyjnych  zwarte  zostały

w załączniku nr 3 do SIWZ  (Wzór umowy).

3.6. Zamówienie jest w całości finansowane ze środków publicznych.

4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na 7 części zamówienia:

4.1.1. Część 1 - Dostawa elementów kolumny przewodu wiertniczego, rur okładzinowych, wydobywczych i osprzętu

Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w  załączniku nr 5

do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna).



Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 44163000-0

4.1.2. Część 2 - Dostawa sprzętu wiertniczego.

Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w  załączniku

nr 5  do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 43130000-3

4.1.3. Część 3 - Dostawa inklinometru wrzutowego

Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w  załączniku

nr 5  do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 43130000-3

4.1.4. Część 4 -  Dostawa świdrów wiertniczych

Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w  załączniku

nr 5 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 43132300-0

4.1.5. Część 5 -  Dostawa   sprzętu laboratoryjnego do pomiarów parametrów płynów wiertniczych

Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w  załączniku nr 5

do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 38000000-5

4.1.6. Część 6 -  Dostawa   sprzętu laboratoryjnego do pomiarów parametrów zaczynów cementowych

Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w  załączniku nr 5

do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 38000000-5

4.1.7. Część 7 -  Dostawa sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Szczegółowy opis asortymentu wchodzącego w skład danej części zamówienia określony został w  załączniku nr 5

do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 18143000-3

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

5. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 15 czerwca 2015 r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

6.1.1.  posiadania uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

6.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

6.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.



6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

6.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  (np.  Konsorcjum,  spółka

cywilna), każdy z warunków określonych w pkt 6.1.1 – 6.1.4 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych

Wykonawców,  albo  wszyscy  Ci  Wykonawcy  wspólnie.  Warunek  określony  w  pkt.  6.2  SIWZ  każdy

z Wykonawców winien spełniać samodzielnie.

W  sytuacji,  gdy  Zamawiający  poweźmie  wątpliwości  co  do  prawdziwości  oświadczeń  lub  autentyczności

dokumentów przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające. O postępowaniu wyjaśniającym Zamawiający

niezwłocznie  powiadomi  Wykonawcę,  którego  czynności  dotyczą.  Zawiadomiony  Wykonawca  może  składać

wszelkie  oświadczenia  i  przedstawić  wszelkie  dowody  potwierdzające  prawdziwość  kwestionowanych

dokumentów.

7.  Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  Wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  w  ofercie,  forma
dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

7.1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust. 1 ustawy Pzp – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (na

druku stanowiącym załącznik nr 2 - Część I - do SIWZ). 7.1.2. Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zasobach innych podmiotów:

7.1.2.1.  Dokument/-y  udowadniający/-e,  że  Wykonawca  będzie  dysponował  zasobami  innych  podmiotów

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

– w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp:

7.1.3.  Oświadczenie o  braku  podstaw  do  wykluczenia  Wykonawcy  na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy  Pzp

wypełnione  i  podpisane  odpowiednio  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy  albo  przez

Pełnomocnika  reprezentującego  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia (na  druku

stanowiącym załącznik nr 2 - Część II - do SIWZ).

7.1.4  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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć również w ofercie inne dokumenty:

7.1.5  Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy

w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie.



7.1.6.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę  formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do SIWZ) zawierający:

- Nazwę (firmę) albo imię i nazwisko Wykonawcy,

- Siedzibę (firmy) albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy,

- Numer NIP (nieobligatoryjnie),

- Nazwę zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- Cenę całości zamówienia (C) - w rozumieniu pkt 14.1. SIWZ,

- termin realizacji zamówienia (w dniach), (Przedmiotowa informacja stanowić będzie podstawę do oceny i punktacji

oferty  w kryterium oceny ofert „Termin realizacji”).

7.1.7.  Formularz asortymentowo-cenowy - prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr

6.1-6.7 do SIWZ).

7.1.8.Wykonawca  oferujący  produkty  równoważne  musi  wraz  z  ofertą  przedłożyć  Zamawiającemu  dokumenty

potwierdzające równoważność produktu oferowanego względem produktu określonego w opisie przedmiotu

zamówienia. Przedłożone informacje muszą pozwolić Zamawiającemu jednoznacznie ocenić zgodność jego oferty

z treścią SIWZ.

7.1.9 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 -  Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca,  w rozumieniu ustawy z dnia

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo informację o tym, że

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

Objaśnienie:

1.Przez grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr

50, poz. 331 ze zm.) rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub

pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich zobowiązany jest

do złożenia odrębnego dokumentu w tym zakresie (np. w przypadku konsorcjum – każdy z członków konsorcjum,

w przypadku spółki cywilnej – każdy ze wspólników spółki).

7.2. Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  nie  podleganie

wykluczeniu Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

7.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w punkcie 7.1.4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2.2. 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  7.2.1.  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 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert.



7.3. Forma dokumentów:

7.3.1.  Wszystkie  dokumenty  muszą  być  przedstawione  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę. 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  Pzp,  kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Powyższy  zapis  nie  dotyczy  pełnomocnictw,  które  muszą  być  przedłożone  wyłącznie  w  oryginale  lub  kopii

poświadczonej notarialnie.

7.3.2. Gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający

może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

7.3.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

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

8.1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający

i  Wykonawcy  przekazują  drogą  pisemną  lub  faksem.  W  przypadku  przekazywania  oświadczeń,  wniosków,

zawiadomień  oraz  informacji  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich

otrzymania.

8.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego

i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków 

8.3. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: +48 12 422-49-55.

8.4. Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.5. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Marek Sioła tel. +48 12 422-49-55.

9. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ.

Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ.  Zamawiający  jest  obowiązany

niezwłocznie  udzielić  wyjaśnień,  jednak nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem terminu  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.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach określonych w art. 38

ustawy Pzp

10. Wadium.



Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu  składania  ofert.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania

ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawców o  wyrażenie  zgody na  przedłużenie  tego  terminu  o  oznaczony okres,  nie

dłuższy jednak niż 60 dni.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.

12.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

12.2. Oferta winna  zostać sporządzona według formularzy stanowiących załączniki do specyfikacji.

12.3.  Sugeruje  się,  aby każda  strona  oferty  była  podpisana  przez  upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy.

Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

12.4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem

odręcznym w sposób trwały.

12.5. Ofertę podpisuje własnoręcznie osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

(Uwaga!  Proszę  zwrócić  uwagę  na  przepisy  Kodeksu  Spółek  Handlowych,  Kodeksu  Cywilnego  i  Ustawy

o  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  dotyczące  reprezentacji.  W  wypadku  reprezentacji  łącznej  (np.  2  członków

zarządu) dokument podpisany przez jedną z osób uprawnionych nie stanowi ważnego oświadczenia woli).

12.6. Opakowanie i oznakowanie oferty:

Oferty  (wraz  z  wszelkimi  wymaganymi  dokumentami)  należy  składać  na  piśmie  w  nieprzejrzystych

i zaklejonych kopertach lub opakowaniach.

Kopertę należy zaadresować do Zamawiającego na adres: 

Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków 

Koperta powinna być oznakowana następująco:

Oferta na:
Dostawa narzędzi dydaktycznych

 dla Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego
i  Gazownictwa w Krakowie w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
projektu pn: „Modernizacja pracowni wiertniczej i płynów wiertnicznych

w  Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego
i  Gazownictwa w Krakowie”

Część ..................................................

Nie otwierać przed dniem 23.03.2015 r godz. 11.00

Zamawiający  zaleca  opisanie  koperty  nazwą  Wykonawcy,  w  celu  umożliwienia  zwrotu  oferty   w  przypadku

złożenia jej po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania koperty.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.



13.1.  Miejsce  i  termin  składania  ofert:  Zespół  Szkół  Zawodowych  Polskiego  Górnictwa  Naftowego

i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków, Sekretariat  23.03.2015 r, godz. 10.00

13.2. Oferty zamienne, wycofanie oferty:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać

swoją ofertę. W celu zmiany oferty Wykonawca wyraźnie opisuje ofertę jako „zamienną” pod rygorem odrzucenia

wszystkich ofert Wykonawcy.

13.3.  Miejsce  i  termin  otwarcia  ofert:  Zespół  Szkół  Zawodowych  Polskiego  Górnictwa  Naftowego

i Gazownictwa, ul. Brzozowa 5, 31-050 Kraków, Sekretariat  23.03.2015 r, godz. 11.00

13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia  (zgodnie  z  art.  86  ust.  3  ustawy Pzp).  Po  otwarciu  każdej  koperty  Zamawiający  poda  informacje

określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1. Cena oferty (c) musi być ceną brutto (*w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.

o informowaniu o cenach towarów  i  usług  (Dz.  U. z 2014 r.,  poz. 915)  wyrażoną w PLN cyfrowo i słownie

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14.2. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

tj. wszystkie koszty związane z dostawą, wniesieniem, ubezpieczeniem, opakowaniem, transportem i montażem

itp.

14.3 Cena oferty (c) może być tylko jedna.

14.4. Cena podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) winna odpowiadać cenie za całość zamówienia

podaną w załączniku nr 6.1-6.7 do SIWZ.

14.5 Cena oferty (c) nie będzie podlegać żadnym waloryzacjom.

15. Badanie ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

1. jest niezgodna z ustawą,

2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3

ustawy Pzp,

3. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej

konkurencji,

4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6. zawiera błędy w obliczaniu ceny,

7. Wykonawca  w terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na  poprawienie  omyłki,

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierować  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.



16.1.   Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 -  zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania,

 - nie zostaną odrzucone.

16.2.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się  następującymi kryteriami:

L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może

otrzymać oferty za dane kryterium

1 Cena (C) 95 % 95 punktów

2 Termin realizacji (T) 5 % 5 punktów

16.3.  Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium "cena" (C):

                                                                                     C min
C =  --------- x 100 x 95 % 

                                                                                        Cb
gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena”

C min – cena najniższa spośród wszystkich badanych ofert

Cb – cena badanej oferty

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium "cena" (C) podana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.

16.4. Sposób obliczenia  liczby punktów w kryterium "termin realizacji": (T):

                          T min
T=  --------- x 100 x 5 %

                                                                                        T b
gdzie:

T – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „termin realizacji”

Tmin – najkrótszy termin realizacji spośród badanych ofert

Tb – termin realizacji badanej oferty.

Liczba punktów uzyskanych  przez ofertę  w kryterium "termin  realizacji"  (T)  podana będzie  z  dokładnością  do

dwóch miejsc po przecinku. 

16.5. Ocena końcowa oferty w punktach:

Ocena końcowa oferty (Ok) w punktach zostanie wyliczona wg wzoru:

Ok = C + T

16.6.  Za  ofertę  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta,  która  otrzyma  łącznie  największą  liczbę  punktów

w kryterium cena i termin realizacji (Ok).

16.7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej

ofert  przedstawia  taki  sam  bilans  ceny  i  terminu  realizacji,  Zamawiający  spośród  tych  ofert  wybierze  ofertę

z najniższą ceną.

17.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu
zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego.



17.1.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty Zamawiający zawiadomi  (w formie  przyjętej  w pkt  8

SIWZ) Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

17.1.1. wyborze oferty najkorzystniejszej, 

17.1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

17.1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

17.1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

17.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt

17.1.1. SIWZ na stronie internetowej: www.brzozowa5.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w swojej siedzibie.

17.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania

ich ponownego badania i  oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa art.  93 ust.  1 ustawy Pzp dot.

unieważnienia postępowania.

17.4. Zamawiający nie przewiduje wniesienia przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,

zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego  na takich
warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ

19. Dodatkowe informacje.

19.1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć w zakresie tego zamówienia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza

ustanowić dynamicznego systemu zakupów w zakresie tego zamówienia.

19.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

19.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93

ust. 4 ustawy Pzp.

19.4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

19.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

19.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

20.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

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

lub może  ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują  środki

ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Pzp.



21. Zawartość dokumentacji przetargowej.

SIWZ zawiera następujące załączniki :

Załącznik nr 1- formularz ofertowy,

Załącznik  nr  2  -  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

Załącznik nr 3 - wzór umowy,

Załącznik nr 4 - formularz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca / informacji

o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna,

Załącznik nr 6.1-6.7 - formularz asortymentowo-cenowy.

Wszystkie ww  załączniki stanowią integralną część SIWZ.

Kraków, dnia 09.03.2015 r.
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