Wojewoda Świętokrzyski

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

ZAMAWIAJĄCY:

POWIAT SKARŻYSKI
reprezentowany przez POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
Pl. FLORIAŃSKI 1

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAMÓWIENIE:

„Dostawa komputerów przenośnych (laptopów)
wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19””

Termin składania ofert do dnia
Termin otwarcia ofert

04.09.2020 r. godz. 11:00
04.09.2020 r. godz. 11:30

Skarżysko - Kamienna, dn. 27 sierpnia 2020 r.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Skarżyski
reprezentowany przez
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Pl. Floriański 1
26-110 Skarżysko - Kamienna
telefon 41 252-19-53
faks 41 252-19-53 wew. 16
NIP: 663-18-43-857
adres strony internetowej: http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=652
e-mail: pcpr.sko@wp.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Dostawa komputerów
przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej w dalszej
części ustawą.
2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1843 ze zm.),
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.),
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2453).
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa 113 komputerów przenośnych

2.
3.

4.
5.

(laptopów) – nowych, nieużywanych, wraz z oprogramowaniem w ramach projektu
pn: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
o parametrach spełniających wymagania szczegółowo określonych w załączniku nr 1
do siwz.
Licencja na oprogramowanie obejmuje w szczególności prawo do utrwalania,
wprowadzania do pamięci komputerów przenośnych, wyświetlania i stosowania.
Zamawiający
wymaga,
aby
Wykonawca
dostarczył
przedmiot
umowy
do POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Skarżysku- Kamiennej, Plac
Floriański 1, pok. 26, odpowiednio opakowany i oznaczony wraz z deklaracją zgodności
CE oraz wyposażony w karty gwarancyjne producenta, instrukcje obsługi sporządzone
w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla użytkownika informacje.
Komputery przenośne (laptopy) wraz z oprogramowaniem będą wykorzystane
do realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.
Wszędzie tam gdzie załącznik nr 1 do siwz wskazywałby w odniesieniu do niektórych
urządzeń i technologii znaki towarowe lub pochodzenie, w tym w szczególności podana
byłaby nazwa własna urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy
to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania
techniczne, a Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza urządzenia
i technologie równoważne. Wszelkie urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych
producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą
odpowiadać urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez
Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać urządzenia równoważne przedstawiając
sporządzony przez siebie wykaz urządzeń równoważnych. Wykonawca zobowiązany jest
również załączyć dokumenty zawierające informacje niezbędne do wykazania,
że zaproponowane przez niego urządzenia są równoważne ze wskazanymi w załączniku
nr 1 do siwz np. karty katalogowe, opisy itp. Wszelkie urządzenia i rozwiązania
równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku
do urządzenia i rozwiązania wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej:
-tej samej wytrzymałości,
- tej samej trwałości,
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone
w załączniku nr 1 do siwz,
oraz muszą spełniać te same funkcje i wymagania bezpieczeństwa, bhp i p.poż.
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6. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanych w dokumentacji,

7.

8.
9.
10.

11.

12.

ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równowartość potwierdzały
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający
się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie wyroku Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. – sygn. akt. KIO 2315/13.
Przedstawione w załączniku nr 1 do siwz parametry urządzeń należy traktować jako
wymogi minimalne. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę o takich parametrach
poszczególnych urządzeń, które zapewnią należyte wykonanie zamówienia.
Wykonawca może wykonać przedmiotowe zamówienie przy udziale podwykonawców,
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia sprecyzowane zostaną w umowie, jaką
Zamawiający podpisze z Wykonawcą, który zaproponuje najkorzystniejszy bilans
kryterium oceny ofert.
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014–2020
– Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9IV:
Ułatwienie dostępu do przystępujących cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień
CPV: 30213100-6 KOMPUTERY PRZENOŚNE
48900000-7 RÓŻNE PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY
KOMPUTEROWE

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Planowany termin wykonania przedmiotu umowy: w terminie do dnia 05.10.2020r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone poniżej przez
Zamawiającego.
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2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

określone poniżej:
1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolność techniczna i zawodowa
Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
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.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o którym mowa w pkt 3, 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:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt 3.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu
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niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą;
e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą
oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane
w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa
w pkt VI.10, w odniesieniu do tych podmiotów.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
10. 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 pkt 13 – 23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy w zakresie określonym w pkt V.18 siwz.
11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16
– 20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywania tego zakazu.
12. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9.
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13. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

14.
15.

16.

17.

na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 i 4 do siwz), z uwzględnieniem
postanowień art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, w/g formuły spełnia/ nie spełnia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz
brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania
(art. 26 ust. 3 ustawy).
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3a ustawy).
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.

18. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy:

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. 5 ustawy, tj.
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15.05.2015r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo
upadłościowe,
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy).
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WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz Wykonawca dołącza

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w siwz.
2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca składa w formie pisemnej
3.
4.

5.

6.

7.

8.

na wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do siwz.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, 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 VI.1 dotyczące tych podmiotów.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI.1 dotyczące podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1 należy wypełnić odpowiednio w zakresie
i formie związanym z wymaganiami, dotyczącymi stosowanych warunków
podmiotowych uczestnictwa w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące
w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować, aby Zamawiający
uwzględnił te dokumenty.

9. Oferenci, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, winni przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019r. poz. 369 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do siwz (w przypadku
oferty wspólnej oświadczenie osobno składa każdy z wykonawców wspólnie
8
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ubiegających się o zamówienie lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń
wiedzy w imieniu każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie osobno). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie takiego
oświadczenia poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną lub faksem, następnie
drogą pocztową.
10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, tj. w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego należy złożyć:
a) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – na wzorze
stanowiącym załącznik nr 6 do siwz;
b) oświadczenie wykonawcy w sprawie nie wydania prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na zworze
stanowiącym załącznik nr 6 do siwz;
c) 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,
d) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów składa
dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów
(dokumenty te zostały określone w pkt VI.10 lit. a) – c) siwz.
11. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.10 niniejszej
specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
12. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.11 niniejszej specyfikacji, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt VI.11 niniejszej specyfikacji, zastępuje się je dokumentem
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zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W powyższym przypadku ustalenia podane w pkt VI.12 niniejszej specyfikacji
dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy).
16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt VI.10 i 11 w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.
17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których

mowa w pkt VI.10 i 11, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego,
w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
18. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
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o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).
19. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 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.
20. Dokumenty, o których mowa w w/w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia,
o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
21. 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.
22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
23. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający
może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
24. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
25. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
26. W przypadku, o którym mowa VI.14 siwz, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później
niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 1010 z późniejszymi zmianami) rozumie się informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane
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osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich
osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej
osoby.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem “NIE
UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 2 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia informacji, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie wyłączeniem zakazu
ujawniania zastrzeżonych informacji. W konsekwencji oferta taka będzie przedmiotem oceny
w postępowaniu, z tym że Zamawiający zobowiązany jest ujawnić także te informacje, które
Wykonawca objął swoim bezskutecznym zastrzeżeniem zakazu ich udostępniania.
Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

VII.

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
(TJ. DO DATY SKŁADANIA OFERT)

1) Formularz oferty (załącznik nr 2 do siwz) wraz z załącznikiem nr 1 do siwz - wymagana
forma dokumentu - oryginał,
2) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 i 4 do siwz) – wymagana forma dokumentu –
oryginał;
3) Pełnomocnictwo, jeżeli osoba/y podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty - wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona
przez notariusza;
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo w postępowaniu
i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza;
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wskazujące

na

okoliczności

opisane

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
(jeśli są mu znane).
3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

IX.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY,
W
SYTUACJACH
OKREŚLONYCH W ART. 10C – 10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB
POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. SIWZ została opublikowana w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=652
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują drogą elektroniczną na adres: pcpr.sko@wp.pl lub za pomocą faksu (41 25219-53 wew. 16), a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna – osobiście albo listownie.
Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną w zakresie:
a) przekazywania informacji z otwarcia ofert wraz z informacją na temat kwoty
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przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
b) przesyłania przez Wykonawców zapytań dotyczących treści siwz oraz odpowiedzi
na te pytania przez Zamawiającego.
4. Wyjaśnienia do oferty oraz brakujące dokumenty Wykonawca przekazuje faksem
lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, iż ich oryginały lub poświadczone za zgodność
z oryginałem kopie niezwłocznie prześle do Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz, kierując swoje
zapytania faksem pod numer: (41) 252-19-53 wew. 16 lub drogą elektroniczną
na adres: pcpr.sko@wp.pl Zapytania mogą być składane także na piśmie na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pl. Floriański 1 26-110 Skarżysko – Kamienna.
6. 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.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 6 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli siwz jest udostępniana
na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
9. Zamawiający nie przewiduje zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
11. Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano siwz oraz na swojej stronie internetowej http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=652
13. Zamawiający może po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego znanym sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności
świadczą usługi będące przedmiotem zamówienia.
14. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
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w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny,
w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych
dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi
zmianami);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
15. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w pkt 13 powyżej, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów
i usług, ustalonej z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie
a nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen
rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w pkt 14 powyżej.
16. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa
na wykonawcy.
17. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
18. Do kontaktu z Wykonawcami uprawnione są osoby:
- Beata Herc Jaworczak - tel. (41) 41 252-19-53
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy.
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.

XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki
i dokumenty należy sporządzić według wzorów i wymogów siwz. Niedopuszczalne są
modyfikacje, które zmieniłyby treść oświadczeń, informacji oraz warunków podanych
w zapisach niniejszej siwz.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania,
komputerze lub ręcznie pismem czytelnym, długopisem lub nieścieralnym atramentem.
5. Oferta musi być sporządzona na wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do siwz.
Sporządzenie oferty na innym wzorze spowoduje odrzucenie oferty.
6. Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) powinny być podpisane przez Wykonawcę
- osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli, zgodnie
z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi lub pełnomocników upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może nie podpisywać stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale
zszyte lub scalone w inny sposób.
Oferta niepodpisana lub podpisana przez osobę nieupoważnioną zostanie odrzucona.
7. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub
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nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku
stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
8. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a numeracja powinna zaczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych. Strony oferty powinny być
połączone w sposób trwały. Za kompletność złożonej oferty, która nie została
ponumerowana, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie
i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
12. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
Koperta winna być zaadresowana na:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Plac Floriański 1
26-110 Skarżysko - Kamienna
oraz opatrzona napisem:
Oferta na zadanie pn. „Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz
z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19””
z dopiskiem nie otwierać przed godz. 11:30 dnia 04.09.2020 r.
Dopuszcza się opatrywania koperty napisami lub symbolami identyfikacyjnymi
Wykonawcy.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany
i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone
do oferty.
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15. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi
na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty sporządzone ściśle według określonych wymagań należy składać w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej Pl. Floriański 1 w
Sekretariacie do dnia 04.09.2020 r. do godziny 11:00.
Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową, liczy się
moment wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę złożoną po w/w terminie zwraca się niezwłocznie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego
- pokój 25.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena ofertowa musi stanowić ostateczną, sumaryczną cenę, obejmująca wszystkie koszty
i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu
zamówienia tj. sprzedaż, dostawę nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego
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(laptopów), oprogramowania wraz z podatkiem VAT.
Wykaz przedmiotowy sprzętu komputerowego i oprogramowania (załącznik nr 1
do siwz), stanowią podstawę do określenia ceny ofertowej.
Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że całość środków technicznych
niezbędnych do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca.
Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie
powstaje.
Cenę należy podać w polskich złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku
z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:
- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5;
- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.
cena ofertowa brutto = cena netto + podatek VAT
Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
Cena oferty podana liczbą powinna być zgodna z ceną wyrażoną słownie.
Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

XV.

1.

2.

3.

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Zamawiający najpierw dokona wstępnej oceny ofert w postępowaniu na podstawie
oświadczenia, o którym mowa w pkt VI.1 siwz, a następnie zbada na podstawie art. 26 ust.
2 ustawy czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria
przypisując im wagę procentową tj.:
- cena – 60 %
- okres gwarancji – 40%.
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4. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.
5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska

najwyższą sumę punktów w ocenianych kryteriach:
Suma punktów = C +G
6. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca
po przecinku.
7. Przyznawanie

ilości punktów
wg następujących zasad:

poszczególnym

ofertom

odbywać

się

będzie

1) C – cena w zł:
Ocena w zakresie kryterium cena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego
„Formularza oferty", stanowiącego załącznik nr 4 do siwz i złożonej w nim deklaracji
wykonawcy.
Punkty przyznawane za kryterium ceny będą liczone według następującego wzoru:
najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
C wartość punktowa = ---------------------------------------------------------------------- x 60
cena oferty badanej
Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto.
2) G – okres gwarancji w miesiącach:
Ocena w zakresie kryterium „okres gwarancji” zostanie dokonana na podstawie
wypełnionego „Formularza oferty", stanowiącego załącznik nr 2 do siwz i złożonej w nim
deklaracji wykonawcy.
Punkty przyznawane za kryterium „okres gwarancji” będą liczone według następującego
wzoru:
okres gwarancji oferty badanej
G wartość punktowa = ------------------------------------------------------------------ x 40%
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród
wszystkich ofert nieodrzuconych
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Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 12 miesięcy.
Natomiast maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Złożenie oferty, w której Wykonawca zaoferuje krótszy termin gwarancji niż
12 miesięcy skutkować będzie jej odrzuceniem, jako niezgodnej z treścią SIWZ.
Wykonawca wskazując okres gwarancji określa go wartością liczbową co do ilości
miesięcy.
Jeżeli wykonawca wskaże okres gwarancji w dniach, wówczas zamawiający dokona jego
przeliczenia na odpowiednią ilość miesięcy, przyjmując 30 dni jako jeden miesiąc.
W sytuacji niemożliwości przeliczenia liczby dni do pełnych miesięcy ich ilość zostanie
zaokrąglona do pełnych miesięcy w górę.
Zaoferowany okres gwarancji zostanie wpisany w projekcie umowy, stanowiącym
załącznik nr 7 do siwz.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
10. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie :
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia nie zgodzi się
na poprawienie omyłki dotyczącej niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy), jego oferta zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy. Wyrażenie zgody przez Wykonawcę musi nastąpić
w formie pisemnej (najpierw faxem lub mailem, następnie drogą pocztową).
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem omyłki polegającej na niezgodności
oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
21

Wojewoda Świętokrzyski

Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie
terminu związania ofertą,
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium,
10) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów,
instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa
w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1398 ze zm.), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować
w inny sposób,
11) jest nieważna na podstawie innych przepisów.
13. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVI.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania zgodnie z przepisami art. 92
ustawy.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać
warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, w SIWZ i przedstawiać
będzie najkorzystniejszy bilans kryterium oceny ofert.
3. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
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którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację;
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności
lub braku spełnienia wymagań wydajności lub funkcjonalności,
4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
6) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ponadto informacje, o których mowa w pkt 3.1 i 3.4-6 Zamawiający zamieści na stronie
internetowej.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli
zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności
Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia
Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze.
Osoby reprezentujące Wykonawcę najkorzystniejszej oferty przy podpisaniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające
ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy.
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

XVIII.

PROJEKT UMOWY

1. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania,
będzie zawierała wszystkie zapisy podane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik
Nr 7 do niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem treści oferty.

XIX.

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

XX.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6.

XXI.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNYCH WARUNKÓW, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE
ROZLICZENIA
MIĘDZY
ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

XXIII.

1.
2.
3.
4.

XXIV.

INFORMACJE O UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ,
ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. U. UE. L.2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 26-110 Skarżysko Kamienna, pl. Floriański 1 tel. 41 2521953 – reprezentowane przez Dyrektora, zwanego
dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się pod adresem e-mali: pcpr.sko@wp.pl lub pisemnie, kierując
korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako
niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na
Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
–jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na
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mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z
2019 r. poz.869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b)
podmioty,
które
na
podstawie
stosownych
umów
podpisanych
z Administratorem, przetwarzają w jego imieniu dane osobowe, jako podmioty
przetwarzające.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w ust. 3, jak również przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych
podlegających przetwarzaniu;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych1;
3) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących
przypadkach:
- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
- jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
- administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.4)prawo do przenoszenia danych
na zasadach określonych w art. 20 RODO.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie
przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz
e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych
w celu wskazanym w ust. 3;
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2) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych
stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie
podanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.
12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

XXV.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO (Dział VI ustawy)

1. Środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania
o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik Nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 4 – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 6 – oświadczenie wykonawcy
Załącznik Nr 7 - projekt umowy
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz Kodeksu cywilnego.

ZATWIERDZAM

Skarżysko - Kamienna, dn. 27 sierpnia 2020r.
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