Janów lubelski, dnia 17 sierpnia 2016r.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Janowie Lubelskim

Znak sprawy: PT.2370.I.1.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE

przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

„

Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
w Janowie Lubelskim –
rozbudowa stacji paliw o system zarządzania gospodarka paliwową, system
monitorowania środowiska wraz z wymianą dystrybutora„
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Znak sprawy: PT.2370.I.1.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na

„ Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Janowie Lubelskim –
rozbudowa stacji paliw o system zarządzania gospodarka paliwową, system monitorowania
środowiska wraz z wymianą dystrybutora„

I.

„
Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski.
Godziny urzędowania: 730 - 1530
Tel. 15 8724340 fax. 15 8721 182

II.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz.
2164 ze zm.).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie kwot
wartości zamówień od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263)

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 )
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2254)

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot umowy obejmuje zakup, dostawę wraz z montażem i pozostawieniem w stanie
gotowości do użytkowania nowego dystrybutora w ilości 1 sztuka, nowego systemu
zarządzania gospodarka paliwową oraz nowego układu do pomiaru poziomu paliwa z
zastosowaniem sond magnetostrykcyjnych w ilości 2 sztuk wraz z konwerterem do
współpracy z sondami magnetostrykcyjnymi na terenie Stacji Paliw należącej do Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. - szczegółowy zakres
zamówienia określa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ.
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Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV 45.31.70.00- 2 - Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV 45.22.37.20 -9 Stacje benzynowe / tankowania gazu
Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożyć ofertę
wspólną. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie i dołączone do oferty w oryginale lub odpisie poświadczonym
notarialnie. Umocowanie do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub do zawarcia umowy może być zawarte w treści umowy
konsorcjum.
Wykonawcy Ci przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będą
zobowiązani do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę, jeżeli nie był
dołączona do oferty.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji
art. 93 ust. 4 ustawy.
Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej w języku polskim.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu
ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz podania przez wykonawców firm podwykonawców
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
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18.

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia

IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany maksymalny termin wykonania zamówienia: 31 października 2016 rok.

V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o które zostały określone przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu .
2. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących
warunków:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Należy wykazać osoby/osobę, która będzie kierowała pracami, wraz z
informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności
oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych
4. 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.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12–22.

5

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 12 - 23 Prawa zamówień publicznych.
2. Wykluczenie wykonawcy następuje:
a) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13
lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
b) w przypadkach, o których mowa:
- w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
- w ust. 1 pkt 15,
- w ust. 5 pkt 5–7
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
c) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
d) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
e ) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, 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 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.
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4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie pkt 3.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51
ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
6. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego na podstawie art. 24 ust. 13-23.z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
g) wykonawca nie wyraził zgody o którym jest mowa a art. 85 ust.2 na przedłużenie
terminu związania ofertą
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Va. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.5
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1. Specyfikacja techniczna rozbudowy stacji paliw o system zarządzania gospodarka
paliwową, system monitorowania środowiska wraz z wymianą dystrybutora – wypełniona
przez oferenta w kolumnie Nr 4 – załącznik Nr 1
2. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 2
3. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzające, że oferent lub jego podmiot prowadzi działalność o profilu
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
4. Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, na formularzu
stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
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5. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu
stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
6. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - załącznik nr 5
7. Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia,– załącznik nr 6.
8. Oświadczenie, że osoby/osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
funkcji kierownika prac, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 7.
9. Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę – załącznik nr 8
B. W celu potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust,
1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o
zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczeni:
1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 4
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy
Prawo zamówień publicznych że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych - załącznik nr 3
2. Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki technicznej i prawidłowo ukończone –
załącznik nr 6.
3. Oświadczenie, że osoby/osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
funkcji kierownika prac, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 7.
D. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1b pkt 2) ustawy
Prawo zamówień publicznych, iż wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie
publiczne składa następujące dokumenty:
1. Opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
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zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą jak kwota wynagrodzenia określona w ofercie tego Wykonawcy.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć polisy , może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy.
2. Oferta winna zawierać oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D
polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do
tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. B
dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia
2. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę-by
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. F.1, kopie dokumentów
dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z
oryginałem przez te podmioty
4. Składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
VII. 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.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
przekazują pisemnie.

i wykonawcy
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Pytania muszą być skierowane na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
ul. Piłsudskiego 58 , 23-300 Janów Lubelski
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem na nr 15 87 21 182.
Jeżeli wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, a następnie
przekazuje w formie pisemnej.
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko: starszy inspektor ds. kwatermistrzowskich w KP PSP w Janowie Lubelskim
imię i nazwisko: st. asp. Michał Jakubiec
tel. 15 8724 340 wew. lub kom. 503 366 743
fax. 15 8721 182
w terminach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 730 a 1530
2. Zamawiający udziela niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali
specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego
na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.straz-janowlub.pl
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a informacja na ten temat zostanie
opublikowana na stronie internetowej www.straz-janowub.pl Wszelkie prawa i
zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.
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VIII. Wymagania dotyczące wadium
1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
a.

b.

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.
Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia
i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości de kompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana,
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Termin, na jaki została
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zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie, na adres
zamawiającego/w siedzibie zamawiającego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski
Sekretariat do dnia 26 sierpnia 2016 roku do godziny 1200
2. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres
siedziby zamawiającego:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski
3. Oznakowane oferty powinno być następujące:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.
2. Koperta lub opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na
adres podany jak wyżej i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone
w sposób następujący: „Oferta na „ Przebudowę i rozbudowę Jednostki Ratowniczo –

Gaśniczej w Janowie Lubelskim –rozbudowa stacji paliw o system zarządzania
gospodarka paliwową, system monitorowania środowiska wraz z wymianą
dystrybutora „- nie otwierać przed 26 sierpnia 2016 godz. 13 00
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do
wniesienia protestu.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski
Świetlica - pokój nr 4
w dniu 26 sierpnia 2016 roku godzina 1300
6. Sesja otwarcia ofert
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, cena, okres gwarancji, warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. Cenę należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest
możliwe z obiektywnych przyczyn zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2. z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją,
3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
4 oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
5 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w
oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium
Waga
Cena

60 %

Gwarancja

20 %

Termin wykonania zamówienia ( liczony od daty
zawarcia umowy)

20 %

13

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w
niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi
w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Punkty za cenę max. 80 pkt.
najniższa cena ofertowa brutto
Cc = ————————————— * 80 % * 100
cena oferty badanej brutto
Punkty za gwarancję max. 20 pkt.
liczba miesięcy gwarancji oferty rozpatrywanej
C g = ——————————————————— * 20 % * 100
liczba miesięcy gwarancji najwyższej
Punkty termin wykonania zamówienia max. 20 pkt.
liczba tygodni wykonania zamówienia oferty najkorzystniejszej
C t = ——————————————————— ——————— * 20 % * 100
liczba tygodni wykonania zamówienia oferty rozpatrywanej

Wzór końcowy: O = Cc + Cg + C t
Wskazówki:
1) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę
punktów
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
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XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch
lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie
zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronach
internetowych zamawiającego.
5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W
zawiadomieniu zamawiający poda nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i
uzasadnienie wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadomi również
wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. W zawiadomieniu zamawiający poda
uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi
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.
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek
Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym jak 5 dni jeżeli zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty zostało wysłane środkami komunikacji elektronicznej lub w terminie 10
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono w
inny sposób,
9. W przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
10. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
11. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający
przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie
przed
podpisaniem
umowy
zabezpieczenia
należytego
wykonania
umowy
w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę.
1.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
2. w pieniądzu - na konto zamawiającego PKO S.A. o/ Janów Lubelski 3312 4054 971111 0010
5532 5584
3. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
4. w gwarancjach bankowych,
5. w gwarancjach ubezpieczeniowych
6. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
3. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa
zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 8 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej w toku postępowania o udzielenie
zamówienia.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI art. 179
– 198g ustawy.

XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
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XIX. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wybory najkorzystniejszej oferty nie
przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XX. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia
Zamawiający nie wprowadza obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia
XXII.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Wymagania dotyczące umowy na podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie całości lub wykonanie części zamówienia
podwykonawcy lub podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom. W umowie zostanie
określony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami lub za pomocą
podwykonawców.
Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dokonać jej zmiany
(aneksowania) jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty
budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany każdorazowo dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy lub aneksem do umowy.
Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest zobowiązany do
przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy
(aneksów), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest zobowiązany do
przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy
(aneksów), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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XXIII. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów:
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu stanowią: oferty, opinie
biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane
przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasada. zamawiający
udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku b. zamawiający
wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów c. zamawiający
wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty b.
udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIV. Załączniki
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Specyfikacja techniczna
Formularz ofertowy.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
art.24 ust 13-26 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym
Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat.
Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają
odpowiednie uprawnienia.
Wzór umowy
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Załącznik Nr 1

Specyfikacja techniczna
rozbudowy stacji paliw o system zarządzania gospodarka paliwową, system monitorowania środowiska wraz z wymianą
dystrybutora.
Stacja paliw w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnych składa się z dwóch stalowych zbiorników walcowych podziemnych
pojemności 5000 litów każdy oraz z dwóch dystrybutorów. Dystrybuowany produkt olej napędowy. Paliwo dystrybuowane jest tylko na
potrzeby tankowania pojazdów Komendy Powiatowej. Dostawy i roboty montażowe, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności
materialne i administracyjno – prawne, mające na celu umożliwienie Zamawiającemu korzystanie ze stacji paliw, zgodnie z założeniami
funkcjonalnymi.
Wymagania ogólne :
W zakresie dostawy uwzględnić należy:
1. Demontaż dwóch starych dystrybutorów
2. Montaż dystrybutora wraz dostosowaniem instalacji ssącej i oddechowej zbiorników.
3. Montaż układu transmisji danych ( zamawiający zapewnia dostęp do Internetu oraz adres IP),
4. Montaż centralki ( opcjonalnie dopuszczalne jest montaż sond z podłączeniem bezpośrednio do dystrybutora ) oraz sond.
5. Wgranie oraz konfigurację oprogramowania zarówno na serwerze jak i na stacjach roboczych.
6. Wykonawca zobowiązany jest w chwili składania ofert dostarczyć niezbędne przepisami prawa świadectwa i certyfikaty.
7. Przeprowadzenie kalibracji dystrybutora oraz wystawienie stosownego zaświadczenia.
Uwagi
Lp.
Zakładane parametry
1

2

3

Spełnienie wymagań
( wypełnia oferent)*
4

1. Wymagania dla dystrybutora paliw - sztuk 1
1.1

Dystrybutor musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa

1.2

1. Dystrybutor ma być nowy i przeznaczony do obsługi wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego
w Komendzie Powiatowej oraz umożliwiać samoobsługowe tankowanie oleju napędowego z
podziemnych zbiorników . Dystrybutor powinien posiadać:
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1.3

a) trwałą i estetyczna konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej,
b) wszystkie panele zamykane na klucz,
c) być zasilany prądem 230 V,
d) wyposażony w pamięć ( bufor ) minimum 500 tankowań,
umożliwiać transmisję danych po Lan lub GSM,
1. Dystrybutor musi spełniać następujące założenia:
a) musi być wyposażony we wbudowane elektroniczne liczydło umożliwiające kontrolę osób i
pojazdów uprawnionych do tankowania.
b) zastosowane elektroniczne liczydło ( przepływomierz) o dokładności pomiędzy 0,25% 0,3%,
c) przepływomierz ma być nieczuły na zakłócenia, magnetyczne i elektromagnetyczne,
d) do autoryzacji maja być wykorzystywane karty zbliżeniowe w konfiguracji
dwuelementowej tzn. przy tankowaniu dystrybutor ma wymagać bezwzględnie do
autoryzacji karty pojazdu i karty kierowcy. Brak autoryzacji uniemożliwia tankowanie.
e) dystrybutor musi obsługiwać minimum 50 kart zbliżeniowych pojazdu i 50 kart kierowcy.
f) wykonawca ma dostarczyć na własny koszt 50 kart pojazdów i 50 kart kierowców.
g) uchwyt pistoletu do tankowania wyposażony w czujnik odłożenia ,
h) dystrybutor musi być wyposażony w przewód do tankowania długości minimum 6 m.
zakończony pistoletem automatycznym.

2. Wymagania dla oprogramowania do zarządzania gospodarka paliwową - sztuk 1
2.1.

2.2.

Oprogramowanie ma mieć minimum następujące funkcje:
a) możliwość prowadzenia kartotek kierowców z podziałem na grupy zgodnie z podziałem
organizacyjnym zamawiającego,
b) możliwość prowadzenia kartoteki pojazdów i sprzętu specjalistycznego z podziałem na
grupy definiowane zgodnie z podziałem organizacyjnym zamawiającego,
Oprogramowanie ma generować minimum następujące raporty i zestawienia tankowań:
a) za dowolny okres rozliczeniowy
b) na dowolny pojazd lub grupę pojazdów ( np. samochody operacyjne, gaśnicze ) za dowolny
okres rozliczeniowy
c) dla dowolnego kierowcy lub grupy kierowców ( np. zmiana I, ) za dowolny okres
rozliczeniowy
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2.3
2.4

d) zużycie paliwa dla pojazdu lub grupy pojazdów za dowolny okres rozliczeniowy
e) analizować poprawność danych wprowadzanych przez kierowców,
Oprogramowanie musi posiadać funkcje pracy w sieci poprzez protokół IP oraz możliwość
personalizacji dostępu do programu.
Oprogramowanie musi mieć opcję eksportu danych do formatu MS EXCEL

3. Wymagania dla systemu monitorowania środowiska
3.1

3.2.

3.3

3.2

W skład systemu ma wchodzić 2 sztuki nowych sond pomiarowych ( po jednej na każdy zbiornik o
pojemności 5 tys. litrów) podłączonych do centralki monitorującej ( dopuszczalne jest podłączenie
sond pomiarowych do dystrybutora pod warunkiem spełniania takich samych funkcji
monitorowania jak centralka )
Zastosowane sondy maja spełniać następujące parametry:
a) pracować w zakresie temperatur minimum od -200C do 500C
b) dokładność pomiaru +- 1,0 mm
c) Stopień ochrony minimum IP 66
1. Zastosowana centralka monitorująca musi współpracować z zastosowanymi sondami i
monitorować następujące parametry :
a) ilość paliwa w zbiorniku w litrach
b) poziom słupa paliwa w mm
c) temperaturę paliwa w 0C
d) poziom słupa wody dennej w mm
Powyższe parametry muszą być wyświetlane na panelu centralki jak również centralka ma
umożliwić ich transmisję poprzez LAN do komputera.
Oprogramowanie współpracujące z sondą i centralka musi spełniać minimum następujące funkcje:
a) obrazować w formie graficznej napełnienie zbiornika,
b) po wprowadzeniu tabeli litrażowania zbiorników przedstawiać stan paliwa w litach,
c) przeliczać w trybie rzeczywistym objętość paliwa w zbiorniku w odniesieniu do
temperatury 15 0 C,
d) pomiary maja być zapisywane w bazie danych w określonym interwale czasowym,
e) automatyczna rejestracja dostaw paliwa,
f) konfiguracja interwalów czasowych zapisu poziomu paliwa do bazy danych,
g) zapis temperatury paliwa w zbiornikach,
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4. Wymagania dodatkowe
4.1

Wykonawca przy odbiorze musi dostarczyć zamawiającemu dokumenty umożliwienie

korzystanie ze stacji paliw, zgodnie z założeniami funkcjonalnymi i obowiązującymi
przepisami prawa.
4.2.

Wykonawca dostarcza w chwili odbioru karty gwarancje, które muszą być w języku polskim

4.3

Wykonawca zobowiązany jest wskazać punkty serwisowe poszczególnych elementów systemu.

4.4.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż zaoferowane elementy systemu będą
możliwe do serwisowania przez okres minimum 10 lat.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wszystkich strażaków KP PSP w terminie tygodnia od daty
odbioru systemu.

4.5

Janów Lubelski dnia 17 sierpnia 2016
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Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa:
________________________________________________________
Siedziba:
_________________________________________________________
Adres poczty elektronicznej: ____________________________________________
Strona internetowa:
____________________________________________
Numer telefonu:
____________________________________________
Numer faksu:
____________________________________________
Numer REGON:
____________________________________________
Numer NIP:
_____________________________________________
Dane dotyczące zamawiającego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
ul. Piłsudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym„ Przebudowa i rozbudowa Jednostki
Ratowniczo – Gaśniczej w Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarządzania
gospodarka paliwową, system monitorowania środowiska wraz z wymianą dystrybutora„
Numer sprawy: Znak sprawy: PT.2370.I.1.2016, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Cena oferty
cena netto ______________________________________________________zł
(słownie: ________________________________________________________)
podatek VAT ______________________________________________________zł
cena brutto _____________________________________________________zł
(słownie: ________________________________________________________)
Do oferty należy załączyć wypełnioną specyfikację techniczna .

Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie ________tygodni od daty zawarcia umowy.
Termin płatności: 30 dni
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ________
Reklamacje będą załatwiane w terminie: 14 dni - sposób zgłaszania problemów w przypadku
uzasadnionych reklamacji:
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
- załatwienie wykonania reklamacji: _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy
/ wzór umowy / zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku
wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
3 % całkowitej ceny ofertowej, w kwocie:__________________________, w formie:
___________________________________________________________________________.
W rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t.j. Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 z późn.
zm.). Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane, gdyż stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Informacje na temat podwykonawców oraz zakresu powierzonych im prac:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Moja Firma należy / nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
roku o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U.Nr z 2015 r poz.184 ,1618, 1634)
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data:..................................

________________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych Podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy do
reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy*:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Adres Wykonawcy*:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA DOTYCZĄCE
WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt.12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. ______________________________________________ ustawy Pzp**
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze**
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
___________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Data:..................................
________________________________
Imiona i nazwiska osób uprawnionych Podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy do
reprezentowania Wykonawcy

*w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich
podmiotów składających ofertę wspólną;
**wypełnić, jeżeli dotyczy wykonawcy
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Załącznik Nr 5
WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Przedmiot zamówienia: „ Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w

Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarządzania
gospodarka paliwową, system monitorowania środowiska wraz z
wymianą dystrybutora„
Nazwa Wykonawcy

_________________________________________________

Adres Wykonawcy

_________________________________________________

Miejscowość _____________________

Lp.

Imię i nazwisko

Data ____________________

Zakres odpowiedzialności

.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 6

WYKAZ DOSTAW
Przedmiot zamówienia: „ Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w
Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarządzania
gospodarka paliwową, system monitorowania środowiska wraz z
wymianą dystrybutora„
Nazwa Wykonawcy
_______________________________________________________
Adres
Wykonawcy
_________________________________________________________
Miejscowość ___________________________
Data ____________________
Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki technicznej i prawidłowo ukończone.
Lp.

Odbiorca / Miejsce
wykonania*

Wartość

Zakres przedmiotowy

Data rozpoczęcia
/ zakończenia

1.
2.
3.
4.
5.
* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki technicznej i prawidłowo ukończone. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert

Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego
wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .

_____________________________________
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE ŻE
OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE
UPRAWNIENIA

Przedmiot zamówienia: „ Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w
Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarządzania
gospodarka paliwową, system monitorowania środowiska wraz z
wymianą dystrybutora„
Nazwa Wykonawcy ____________________________________________________________
Adres Wykonawcy _____________________________________________________________
Miejscowość ______________________________

Lp.

Nazwisko i imię

Data _______________

Zakres odpowiedzialności

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w funkcji kierownika
prac posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu
niniejszego postępowania.
Na potwierdzenie wyżej wymienionego warunku do oferty załączam wszelkie dokumenty
wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.........................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 8
UMOWA NR __/

/2016

zawarta w dniu ______________________________________ 2016
Lubelskim, pomiędzy:

roku w Janowie

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim z siedzibą
23-300 Janów Lubelski, ul. Piłsudskiego nr 58, NIP: 862-144-09-81, REGON: ____________,
reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim –
st. bryg. mgr inż. Grzegorza Pazdraka, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
__________________________________________________________________________
(nazwa Wykonawcy)

__________________________________________________________________________
(siedziba Wykonawcy, adres wykonawcy),

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: __________.przez _____________ Regon: ___________, NIP:
reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego
dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do
niniejszej umowy) przez:
___________________________________________________________________________
(imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego
postępowania Znak sprawy: PT. PT.2370.I.1.2016 o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z
ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.„ Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej w Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarządzania gospodarka
paliwową, system monitorowania środowiska wraz z wymianą dystrybutora„

§1
1. Przedmiot umowy obejmuje zakup, dostawę wraz z montażem i pozostawieniem w
stanie gotowości do użytkowania nowego dystrybutora w ilości 1 sztuka, nowego
systemu zarządzania gospodarka paliwową oraz nowego układu do pomiaru poziomu
paliwa z zastosowaniem sond w ilości 2 sztuk wraz z konwerterem do współpracy z
sondami na terenie Stacji Paliw należącej do Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.
30

2. Szczegółowy opis zakresu dostawy oraz wymagania dla oprogramowania określa
specyfikacja techniczna rozbudowy stacji paliw o system zarządzania gospodarka
paliwową, system monitorowania środowiska wraz z wymianą dystrybutora
stanowiąca integralną część umowy.
3. Sprzęt stanowiący przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać
wszelkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy do 31 października 2016 roku
2. Termin realizacji zadania inwestycyjnego może ulec zmianie z uwagi na wystąpienie
zdarzeń takich jak:
a) wystąpienie zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony
umowy nie mają wpływu, i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy
zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia wykonanie przedmiotu
zamówienia w całości lub w części, w szczególności: zmiana warunków
atmosferycznych uniemożliwiająca zachowanie technologii montażu sprzętu,
klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem sił przyrody, takie jak
trzęsienia ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą stron,
b) zmiana przepisów prawa, mająca wpływ na termin wykonania dostaw lub sposób
ich prowadzenia.
§3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w
wysokości .……………zł. (słownie: …………………………………………...………). Do wynagrodzenia
tego zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu
wystawienia faktury.
2. Wynagrodzenie brutto, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy
wynosi ………………… zł. (słownie: …………………………….…………….).
3. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia
wynikające wprost z uzgodnień z Zamawiającym jak również te nieuzgodnione, a bez
których nie można wykonać zamówienia.
4. Wykonawca w momencie podpisania niniejszej umowy gwarantuje stałą cenę
wykonania przedmiotu umowy przedstawioną w ust. 1
§4.
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej po
dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy w całości w terminie do 30
od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
2. Faktura za realizację przedmiotu umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na
Zamawiającego i zostanie doręczona do siedziby Zamawiającego.
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3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia nie później niż w terminie do 30
dni liczonym od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem
merytorycznym i finansowym faktury. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności
uznaje się datę złożenia przelewu należności w banku Zamawiającego.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
6. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT, o numerze identyfikacyjnym
NIP:862-144-09-81
7. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia załącznika do faktury z wyszczególnieniem
cen za poszczególne elementy.
§5.
1. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobach
uprawnionych do wykonywania czynności umownych w jego imieniu oraz o osobach i
podmiotach przewidzianych przez Zamawiającego dla celów technicznej realizacji
przedmiotu umowy. Zmiana osób, o których mowa powyżej przedstawiona
każdorazowo na piśmie przez Zamawiającego jest wiążąca dla stron umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą i pomocy Wykonawcy
w realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
dokumenty i informacje, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca zwróci Zamawiającemu dokumenty, o których mowa
powyżej przed upływem wykonania umowy.
§6.
1. Pomijając sprzęt objęty przedmiotem umowy, Wykonawca winien dysponować
niezbędnym sprzętem i osobami posiadającymi uprawnienia i umiejętności do
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu
zdawczo – odbiorczego lub innego równoważnego w treści dokumentu,
potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. Podpisanie protokołu
nastąpi w terminie 7 dni od dnia oddania do użytkowania układu w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
3. W dniu odbioru Wykonawca dostarcza certyfikaty dokumentujące spełnienie wszystkich
wymagań normatywnych, jakościowych i bezpieczeństwa dopuszczające towar do
obrotu rynkowego w Polsce i karty gwarancyjne sprzętu w języku polskim.
4. Wyznacza się koordynatorów realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiającego - ………………………., tel. ………………….,
e-mail ……………
2) ze strony Wykonawcy - ………………………., tel. ………………….,
e-mail ……………
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§7.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w §3 ust.
1.
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w §3 ust.
1.
3) kara przewidziana w ust.2 pkt. 2 niniejszego paragrafu nie znajduje zastosowania w
przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach przewidzianych w §8 ust. 1 pkt. 1
niniejszej umowy,
4) w przypadku opóźnienia w terminie dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy
zgodnie z umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
5) w przypadku opóźnienia w naprawie sprzętu zgodnie z ustalonym przez Strony
terminem, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, strony
mają prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
§8.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w
całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia; w takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
2) z winy Wykonawcy, gdy łączna wartość kar umownych naliczonych za niedotrzymanie
zobowiązań umownych określonych w §7 ust. 2 pkt. 4 – 5 przekroczy 5% wartości
wynagrodzenia umownego brutto.
3) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania
firmy Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy,
4) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo
dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
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5) z winy Wykonawcy, gdy sprzęt nie odpowiada opisowi i parametrom sprzętu
wskazanego w Zaproszeniu do składania ofert.
2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1 i 3
niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
stanowiących podstawę odstąpienia.
3. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie uznaje się
za skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie w sposób zwyczajowo przyjęty dla
potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje
prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy z tytułu części przedmiotu umowy wykonanych do dnia
odstąpienia.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy przez wypowiedzenie ze
skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia
postanowień umownych, w szczególności:
1) opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania niniejszej umowy skutkującego niemożnością
zrealizowania umowy w przewidywanym terminie,
2) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy mimo upływu
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub
zaniechania,
6. Rozwiązanie niniejszej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Rozwiązanie umowy uznaje się za
skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego wypowiedzenia w sposób zwyczajowo
przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą.
§9.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne ustala się na min. _______ miesiące,
licząc od daty dokonania odbioru całości przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przekaże gwarancję producenta (karta gwarancyjna) również w przypadku, w
którym producent udziela dłuższej gwarancji.
4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego bezpłatnego, z
czasem reakcji (zwrotne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia) maksymalnie 24 godziny od
zgłoszenia przez zamawiającego w formie pisemnej za pośrednictwem faxu lub poczty
elektronicznej e- mail, z wyłączeniem dni świątecznych.
5. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku kiedy naprawa lub usunięcie usterki wymaga
czasu dłuższego niż 7 dni, do dostawy na czas naprawy urządzenia zastępczego
odpowiadającego co najmniej klasie sprzętu reklamowanego.
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6. W sytuacji, gdy naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie możliwa, Wykonawca dostarczy
na własny koszt fabrycznie nowe urządzenie odpowiadające co najmniej klasie sprzętu
reklamowanego w czasie 7 dni od dnia stwierdzenia braku możliwości naprawy.

§10.
1. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ją realizujących.
2. Wykonawcy wspólnie realizujący niniejsza umowę solidarnie odpowiadają za jej należyte
wykonanie.
3. Wykonawcy wspólnie realizujący niniejsza umowę, wyznaczają niniejszym spośród siebie
Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców
realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur,
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących niniejsza umowę.
4. Liderem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest ……………………………………
§11
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków montażu i obsługi
eksploatacyjnej sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy, stosownie do ogólnie
przyjętej praktyki oraz wymogów określonych w przekazanej przez wykonawcę
dokumentacji eksploatacyjnej.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie powstałe w transporcie i
montażu do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego oraz za szkody powstałe w
wyniku wadliwego przeprowadzenia naprawy sprzętu w okresie gwarancji.
§12.
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody
stron na rzecz osób trzecich, w szczególności Wykonawca nie może bez zgody
Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę
trzecią.
3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy
Sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie
statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez
którąkolwiek ze Stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć
wskutek zaniechania.
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
6. Załącznikami do niniejszej umowy są: kopia oferty Wykonawcy, kopia Zaproszenia do
składania ofert
7. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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