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I. Nazwa oraz adres zamawiającego 
1. Zamawiający : Gmina Cisek 

reprezentowana przez: Wójta Gminy Cisek 

2. Adres: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52 

 tel.77 4871172, fax 77 4871140 

      info@cisek.pl  ,  www.cisek.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na  

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” oraz przepisów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. Postępowanie prowadzone jest  w procedurze 

właściwej dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust.8 ustawy. 

2. Wykonawca składając ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i 

zgodność z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej SIWZ. 

3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem 

ZPD.271.2.1.2014. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni 

powoływać się na ten znak. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  „Dostawa w 2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu 

pompowego wysokiej wydajności do pompowania wody zanieczyszczonej” 

     Przedmiot zamówienia znajduje się w kategorii określonej we Wspólnym Słowniku     

Zamówień : 

     CPV – 42122000-0 pompy.  

     Agregat pompowy z wyposażeniem, o wydajności min. 10 000 dm3/min, z silnikiem 

wysokoprężnym min.60 kW, do wody zanieczyszczonej, na przyczepie niskopodwoziowej. 

     Szczegółowe dane i parametry zawarte są w załączniku Nr 1 do SIWZ. 

2. W ramach niniejszego zamówienia wykonawca zobowiązuje się do 

  a) Dostarczy przedmiot zamówienia, określony w specyfikacji technicznej, stanowiących 

załącznik do SIWZ na adres zamawiającego. 

  b) Pod pojęciem zestawu rozumie się agregat pompowy(pompa z silnikiem wysokoprężnym) 

posadowiony na przyczepie niskopodwoziowej. 

  c) Wykonawca przeszkoli w miejscu wskazanym przez zamawiającego użytkowników w 

zakresie uruchamiania, pracy, obsługi bieżącej i okresowej oraz konserwacji i 

przechowywania. 

  d) Pompa przeznaczona dla Ochotniczej Straży Pożarnej musi posiadać świadectwo 

dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w 

Józefowie, wykres pracy pompy, rysunki poglądowe i zdjęcia (bok, przód, tył, góra) z 

wymiarami.  

3. Wymieniony w załączniku nr 1 (oferowany a następnie dostarczony przez wykonawcę) 

przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób 

trzecich. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - od daty zawarcia umowy do 

15.04.2014 r. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny           

     spełniania tych warunków 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonuje) dostawę co najmniej 2 agregatów pompowych wysokiej 

wydajności tj. min 10 000 dm3/min każdy, do pompowania wody zanieczyszczonej. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dowodów dotyczących głównych dostaw, 

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

Za główne należy uznać takie dostawy, które potwierdzają spełnianie warunków 

udziału określone powyżej. 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

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. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

wspólników spółki cywilnej każdy z warunków określonych w pkt.1 lit. a) - d) winien 

spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 

Warunek określony w pkt.2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. 

4. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1-2 na 

podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez 

zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w roz. VI 

SIWZ. 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 

wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy 

załączyć: 

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w art.22 ust.1 ustawy według  wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ (oryginał) 

b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (zał. nr 4 do SIWZ), 

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie  

zamówienia publicznego lub wspólników spółki cywilnej, oświadczenie o spełnianiu 

każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy składa co najmniej jeden z 

tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.  
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2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziały w 

postępowaniu na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedkłada na podstawie art.26 

ust.2b. ustawy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia: 

     a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, 

zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku 

gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. 

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 należy złożyć 

następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu 

reprezentacji, chyba że poniższe postanowienia SIWZ wymagają złożenia dokumentu w 

formie oryginału : 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego zał. nr 3 do 

SIWZ (oryginał), 

b) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

      W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz wspólników spółki cywilnej, dokumenty potwierdzające, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.3 lit. b) 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, wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, 

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. Zapis zamieszczony powyżej 

dotyczący terminów ważności dokumentów stosuje się odpowiednio. 

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 

okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, wykonawca wraz z ofertą 

składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 7). 

6. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć: 

  a) Świadectwo homologacji przyczepy, 

  b) Kompletne świadectwo dopuszczenia pompy do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej na terenie Polski, wraz z załącznikiem zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, 
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ze zmianami) wydane przez Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 

(CNBOP) w Józefowie, wraz ze sprawozdaniem z badań, oraz: 

    - wykres pracy pompy,  

    - rysunki poglądowe i zdjęcia (bok, przód, tył, góra) z wymiarami. 

7. Inne dokumenty:  

     a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 

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. Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji odbywać się będzie pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną za wyjątkiem spraw związanych z odwołaniami.  

2. W przypadku dokumentów i informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną 

każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. W zakresie odwołań zamawiający zastrzega pisemny sposób porozumiewania  się, który 

zgodnie z art. 27 ustawy jest zawsze dopuszczalny, również w pozostałych czynnościach 

postępowania. 
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa 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 określonego w roz. XI pkt.1 SIWZ.  
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku 

o którym mowa w pkt.4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt.4. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

8. Zamawiający upoważnia do kontaktów z oferentami następujące osoby : 

- Rajmund Frischko – inspektor – tel. 774871172, w sprawach dotyczących przedmiotu    

  zamówienia 

- Aniela Kłosek – inspektor – tel. 774871172, w sprawach dotyczących procedury  

  przetargowej,       

        codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. 

        Osobą upoważnioną do ustalania trybu i terminu oględzin terenu oraz miejsca dostaw 

jest : Rajmund Frischko. 

9. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: 

Urząd Gminy Cisek 

ul. Planetorza 52, 

47-253 Cisek 

fax 77 4871140. 

info@cisek.pl 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

IX. Termin związania ofertą                                                                                                                                                                                                                                                
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1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 
1. Podstawą opracowania oferty jest SIWZ wraz  z załącznikami, ustawa Prawo zamówień 

publicznych.  

     Oferta musi spełniać zasady określone w ustawie oraz warunki zawarte w SIWZ jak 

również poniższe postanowienia: 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, samodzielnie lub jako partner 

Konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez wykonawcę, 

3. Oferta musi mieć formę pisemną zapewniającą pełną czytelność jej treści oraz musi być 

sporządzona w języku polskim, 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym (nie w języku polskim), muszą być złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzone przez wykonawcę. 

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę, przedstawiciela lub 

przedstawicieli wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania w sposób określony w 

odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnictwie. 

     Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z 

dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy 

dołączyć stosowne pełnomocnictwo które w treści musi jednoznacznie wykazywać 

uprawnienie do podpisania oferty, zaopatrzone w imię i nazwisko oraz podpis osoby lub 

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 

6. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii   

poświadczonych 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, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.  

7. Wszelkie naniesione zmiany i korekty w formularzu ofertowym muszą być parafowane 

przez wykonawcę lub osobę uprawniona do reprezentowania wykonawcy, 

8. Wykonawca winien w druku ofertowym zawrzeć wszelkie informacje żądane przez 

zamawiającego. Wszelkiego rodzaju dodatkowe zapisy, propozycje, alternatywy nie będą 

brane pod uwagę. 

9. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub 

poświadczone notarialnie pełnomocnika ustanowionego przez tych wykonawców na 

podstawie art. 23 ust. 2 ustawy do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 

niniejszej SIWZ.  

     Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym   

przez wykonawców występujących wspólnie. 
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     W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

     Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. nr 153 poz.1503 ze zmianami)” i dołączone 

do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. W razie braku zastrzeżenia 

zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie takich informacji. Zgodnie z 

tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

11. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach 

uniemożliwiających zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia. 

   Koperta powinna być zaadresowana do zamawiającego na adres: Urząd Gminy Cisek, 47-

253 Cisek ul. Planetorza 52 oraz powinna być oznakowana następująco: „Dostawa w 

2014r. z przeznaczeniem dla OSP zestawu pompowego wysokiej wydajności do 

pompowania wody zanieczyszczonej”, z dopiskiem „Nie otwierać przed 31.01.2014r. 

godz.10:05”. 

12. Ofertę należy sporządzić na formularzu (zał. nr 2 do SIWZ) wraz ze Specyfikacją 

techniczną dostaw (zał.nr 1 do SIWZ) poprzez wypełnienie składając wraz z ofertą i 

Specyfikacją techniczną dostaw wymagane dokumenty i oświadczenia:  

a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg 

załączonego wzoru (zał. nr 3 do SIWZ), 

b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie (zał. nr 4 do SIWZ), 

c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, 

zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku 

gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (zał. nr 5 do 

SIWZ), 

d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia  

         warunków o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy według załączonego wzoru (zał. nr 6 

do SIWZ),  

e) 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, 

f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że 

nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 7), 
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g) w przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej – dokumenty wskazane w Roz. VI pkt. 3 lub pkt.4. 

h) świadectwo homologacji przyczepy, 

i) kompletne świadectwo dopuszczenia pompy do stosowania w ochronie 

przeciwpożarowej na terenie Polski, wraz z załącznikiem zgodnie z art. 7 Ustawy z 

dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, 

poz. 1380, ze zmianami) wydane przez Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie, wraz ze sprawozdaniem z badań, oraz: 

          - wykres pracy pompy,  

          - rysunki poglądowe i zdjęcia (bok, przód, tył, góra) z wymiarami, 

j) wskazanie części zamówienia, jaką wykonawca powierzy podwykonawcom powołując 

się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia i wiedzy. 

k) pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi (dołączyć do oferty składanej przez          

wykonawców występujących wspólnie lub przez wspólników spółek cywilnych) (zał. nr 

8 do SIWZ). 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

14. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy     

podwykonawcy. 
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie (stosowne oświadczenie) o 

wprowadzaniu zmian przez wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań 

jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu np. „zmiana oferty”. Koperty oznaczone 

dopiskiem „zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do 

oferty. 

16.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia np. stosownego oświadczenia z napisem na 

kopercie „wycofanie oferty”. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Cisek, 47-253 Cisek ul.  
     Planetorza 52, Sekretariat pok. nr 18 nie później niż do dnia 31.01.2014 r. do godz. 10:00. 

2. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.01.2014 r. o godz. 10:05 w pok. nr 22 Urzędu 

Gminy Cisek. 

     Otwarcie ofert jest jawne. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cena oferty jest kwotą zryczałtowaną (bez względu na sposób jej obliczenia) za całość 

dostaw zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 

(dostawę, dowóz, rozładunek, przeszkolenie użytkowników, koszty należnego podatku od 

towarów i usług VAT itp.). Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie 

podlegała zmianom ani korektom. 

     Oferowaną cenę w postaci ceny ryczałtowanej za całość dostaw należy wyliczyć w oparciu 

o dane z roz. III SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację techniczną dostaw, 

jego zakres oraz koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia 

przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, a także 

koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów. Wykonawca pokryje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

    Jeżeli zostanie złożona oferta (np. przez firmę zagraniczną), której wybór prowadziłby do 

powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
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towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów. 

     Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny występujące w ofercie będą podane przez 

wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wszystkie płatności i zobowiązania będą realizowane jedynie w złotych polskich. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny 

brutto za realizację zamówienia obliczonej przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami określonymi w roz. XII SIWZ i podanej w „Ofercie” (zał.nr 1 

do SIWZ)  

 

 -   Cena  brutto  -    100% 

 

2. Sposób dokonywania oceny ofert :      

 

                                      cena brutto najtańszej oferty 

       Ilość punktów =   --------------------------------------   x  100 

                                      cena brutto badanej oferty 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą ocenę punktową. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria 

wyboru. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po    

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców, którzy złożyli oferty 

zostaną przesłane zawiadomienia stosownie do art. 92 ust.1 ustawy. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub 

drogą elektroniczną, albo 10 dni -jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.   

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów o których mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna 

oferta. 

4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 

ust.1 ustawy) – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w 

chwili jej podpisania wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto) z zaokrągleniem do 

pełnych 100 zł w górę. 
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2. Zabezpieczenie to może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach : 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U z 2007 r. Nr 42, poz.275 ze zm.). 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy 

Cisek: Powiatowy Bank Spółdzielczy Kędzierzyn-Koźle O/Polska Cerekiew 

30888210162002000024400003 z dopiskiem „zabezpieczenie znak sprawy 

ZPD.271.2.1.2014”. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niż pieniądz musi 

bezwzględnie zawierać zapisy : 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazania ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona, 

c) kwotę gwarancji i termin ważności, 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie za zobowiązania 

wykonawcy wynikające  z zawartej umowy do wysokości kwoty gwarancyjnej na 

pierwsze pisemne żądanie zapłaty złożone przez zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę, 

e) zobowiązanie gwaranta do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości,umożliwiające 

zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty Zabezpieczenia bez jakichkolwiek 

warunków wstępnych  i na jego pierwsze wezwanie. Gwarancja lub poręczenie 

omawianego zabezpieczenia musi być nieodwołalne i bezwarunkowe. 

5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art.151 ustawy. 

 

XVI.  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 
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ i zawiera istotne dla zamawiającego 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.  

2. Do treści zawieranej umowy zostanie również wprowadzony zapis dotyczący gwarancji 

oraz rękojmi: 

     a) wykonawca udzieli na kompletny zestaw pompowy minimum 3 lata rękojmi oraz 60 

miesięcy gwarancji od daty dostawy i podpisania protokołu odbioru. W innym 

przypadku spowoduje to odrzucenie oferty, 

     b) przystępowanie przez wykonawcę do usuwania wad /usterek/ awarii, napraw 

gwarancyjnych w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu zgłoszenia przez 

zamawiającego, 

     c) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy na  zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym. 
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3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy które mogą być 

zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

w przypadku: 

   a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 

nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność 

wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 

 

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI  

ustawy. 
 

XVIII. Składanie  ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

XIX. Zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o 

których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art.134 ust. 6 pkt. 3 i 4, 

jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

  

XXI.  Składanie ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

one odpowiadać 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXII.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, 

jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą 

elektroniczną 
Zamawiający nie przewiduje możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 

 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą  
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane dostawy dokonywane będą 

wyłącznie w złotych polskich. 

XXIV. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

 

XXV. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVI. Wymagania związane z realizacją zamówienia o których mowa w 

art. 29 ust. 4 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy. 
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XXVII. Informacje dodatkowe  
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

Udostępnienie może nastąpić tylko na pisemny wniosek zainteresowanego. Zamawiający 

niezwłocznie wyznaczy termin udostępnienia informacji, nie później jednak niż w terminie 

7 dni od złożenia wniosku. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, o których mowa w roz. X pkt. 10 SIWZ. 

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, od chwili 

otwarcia ofert wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 

 

 

 

 

Załączniki do SIWZ : 
1. Specyfikacja techniczna dostaw                                                                            - zał. nr  1 

2. Oferta                                                                                                                     - zał. nr  2 

3. Oświadczenie spełnianiu warunków - art. 22 ust. 1 ustawy                                  - zał. nr  3 

4.  Wykaz dostaw ...                                                                                                   - zał. nr  4 

5.  Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia                                     - zał. nr  5 

6.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art.24 ust.1 ustawy                 - zał. nr  6   

7.  Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, ...                          - zał. nr  7 

8.  Wzór pełnomocnictwa                                                                                           - zał. nr  8 

9.  Projekt umowy                                                                                                       - zał. nr  9 

10. Wzór karty gwarancyjnej                                                                                      - zał. nr 10 

 

 

 

 

 

Cisek  23.01.2014 r.                                                                      ............................................ 


