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sPEcYFl KACJA lsToTNYcH WARU N KÓW ZAMÓW| EN lA
(zwana dalej,,S|WZ")

na:

,,Zakup idostawę mebli na wyposażenie warsztatów szkolnych"

l. NAZWA l ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zespół Szkół Rolni czych
w BiaĘmstoku
ul. Ks. St. Suchowolca 26,15-567 Białystok
http://www.zsrckp.pl
e-mail : zsrckpsekretariat@interia.pI

działajqcy jako pełnomocnik Zamawiajqcego w imieniu i na rzecz

Miasta Białystok
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

na podstawie art. 1-5 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznio 2004 r. Prowo zamowień publicznych
(Dz U. z 2019 r. poz. 1"843, z poźn. zm.), zwanej dalej ,,ustawq",

osoba do kontaktów:
Tadeusz Rząca, tel. nr 661,867 821
(Pn - Pt, w godz. 8.00 - 15.00)

ll. TRYB POSTĘPOWANIA:
przetarg nieograniczony, o którym mowa w art.39 ustawy, o wartości nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy,

Zamawiający zastosuje procedurę ,,odwróconą", o której mowa w art. ż4 aa ust. 1 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert przy uzyciu środków komunikacji
elektronicznej.

Zamówienie finansowane jest w ramach Projektu: ,,Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku", realizowanego przez Miasto
Białystok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ram ach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata2014-2020.
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PRZEDMlOT ZAMOW|ENlA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wyposażenie warsztatÓw szkolnych Zespołu

Szkół Rolniczych w Białymstoku przy uI. Ks, St. Suchowolca 26,

2, Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został zawarty w załqcznikach do SIWZ:

nr 1- Częsc l zamówienia oraz nr 1A - Częśc ll zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do transportu, rozładunku, wniesienia i ustawienia przedmiotu

zamówienia (oraz jego wykonania we wskazanym miejscu /montażu - w przypadku mebli

wymagających wykonania/montazu) w miejscach wskazanych pr7e7 przedstawiciela

Zamawiającego na terenie szkoły,
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie będący

uprzednio przedmiotem ekspozycji lub wystaw, wyprodukowany nie wcześniej niz w roku 20]_9,

wolny od wad fizycznych iwad prawnych, sprawny iechnicznie, nieuszkodzony, kompleiny i

gotowy do uzytku, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spełniający wymagania określone w OPZ.

5. Oferowane meble muszą odpowiadać wymogom okreśIonym w obowiązujących przepisach

prawa, a także spełniać wymagane standardy inormy, w szczególności w zakresie warunków
bezpieczeństwa i eksploatacji oraz muszą posiadać wszystkie wymagane prawem certyfikaty
i atesty dopuszczające do uzytku w placówkach oświatowych.

6. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zaleca się wyłonionemu Wykonawcy przeprowadzenie

wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których będą montowane meble, w ceIu dokonania
szczegółowego obmiaru z natury.

7. Zamawia1ący zastrzega sobie prawo zmiany kolorystyki mebli i tapicerki siedzisk, w ramach
podanej w ofercie ceny.

8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na dostarczone meble na okres min. 24

miesięcy, Iicząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-

odbiorczym bez zastrzeżen.
Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie ww. okresu gwarancji zgodnie
z rozdz. XlX S|WZ ,,Opis kryteriów i sposobu oceny ofert".

9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe
lub typy materiałów czy produktów lub normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty,

specyfikacje techniczne i systemy referencjitechnicznych, o których mowa w art. 30 ust, 1 pkt 2

iust.3 ustawy, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równowaznych
pod warunkiem, ze zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych

w ww, opisie,
10.W przypadku oferowania rozwiązań równowaznych w stosunku do rozwiązań określonych

w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu

wynikającego zarl.30 ust. 5 ustawy. Wykonawca musi udowodniĆ w ofercie, ze proponowane

rozwiązania są równowazne. W tym celu wykonawca może załączyć do oferty np. foldery,
specyfikacje techniczne proponowanych rozwiązań Iub inne dokumenty zawierające dane

tech n iczne i fu n kcjona l ności oferowa nych p rod u któw.

NAZWA l KoD ZGoDNlE ZE WSPÓLNYM sŁoWNlKIEM ZAMÓWIEŃ (cPV):

39100000-3 - meble,
39130000-2 - meble biurowe,
39160000-1 - meble szkolne,
39112000-0 - krzesła,

39141300-5 - szafy,
3914311"0-0 - łożka i kanapy oraz
39113100-8 - fotele,
39131000-9 - regały biurowe.

T_-*;.;-*-l
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specjalne meble tapicerowane,
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lV. WYMAGANYTERMlN WYKONANlAZAMOW|ENlA:
Część l zamówienia - do 2L dni od daty zawarcia umowy,
Część ll zamówienia - do 28 dni od daty zawarcia umowy.

V. WARUNK| UDZ|AŁU W POSTĘPOWANlU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - nie dotyczy,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie datyczy,
3) zdolności technicznej lub zawodowe1 - nie dotyczy.

Vl. PODSTAWYWYKLUCZENlA:
1_. Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art.24 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1_ ustawy.

Vll. W CELU WSTĘPNEGo PoTW|ERDZEN|A, ZE WYKoNAWCA NlE PoDLEGA WYKLUCZEN|U ORAZ
SPEŁNlA WARUNKl UDZIAŁU W POSTĘPOWANlU, WYKONAWCA SKŁADA - DO OFERTY:
- Oświadczenie wstępne wykonawcy (na lub zgodnie z załqcznikiem nr j do S\WZ ),

Vlll. WYKAZ oŚWnDcZEŃ Lug DoKUMENTÓw, srtłołNYcH PRZEZ WYKoNAWCĘ W PosTĘPoWANlU,
NA WEZWAN|E ZAMAWIAJACEGo. W CELU PoTW|ERDZENIA oKoLlczNoścl, o KTóRYCH MoWA
W ART. 25 ust. 1 ph 3 ustawy - dotvczv ofertv ocenionei naiwvżei:

1. Wykonawca składa 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.

W przypadku wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sqdowym lub polskiej
Centralnej Ewidencji i lnformacji o Działalności Gospodarczej, zamawiajqcy dla potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art, 24 ust. 5 pkt 7 ustaw, skorzysta z dokumentów
znajdujqcych się w ogolnie dostępnych bazach danych,

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych :

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzalące, ze nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jezeli 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
powyzej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcv, 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 -

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

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złozonego 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
n iezbęd nych i nform acj i d otyczących tego do ku m entu.

rt-_-;--]|.
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Xl.

WYKAZ OŚW|ADCZEŃ LUg DOKUMENTOW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWAN|E
ZAMAW|AJACEGo W CELU PoTW|ERDZEN|A oKollczNoścl, o KToRYCH MoWA W ART. 25 ust. 1

pkt 1 ustawy (oferta oceniona najwyźej) - nie dotyczy.

ż.

WYKAZ OŚW|ADCZEŃ LUg DOKUMENTOW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE
ZAMAW|AJACEGo W CELU PoTW|ERDZENIA oKollczNoścl o KTÓRYCH MoWA W ART,25 ust.1
pkt 2 ustawy (oferta oceniona najwyżej) - nie doĘczy.

lNNE DOKUMENW - niewymienione w rozdziałach Vll - X.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdv wykonawca
w celu potwierdzenia, źe nie podlega wykluczeniu:
1) oŚwiadczenie wstępne wykonawcy, o którym mowa w razdz. Vll S|WZ (na lub wg załqcznika

nr 3 do SIWZ)- składają wszyscy wykonawcy - do oferty;

2) dokument, o którym mowa w rozdz, Vlll pkt 1 S|WZ składa każdy z wykonawców - na

wezwanie zamawiającego (oferta ocenionc najwyżej),

Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -

każdy z wykonawców), w terminie 3 dniod dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależnoŚci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu (na lub wg załqcznika nr 4
do SIWZ).

3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyc wraz z

oŚwiadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

X|l. PoDWYKoNAWCY
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza

powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Xlll. SPOSOB POROZUMlEWANlA SlĘ ZAMAW|AJĄCEGO Z WYKONAWCAMl:
1,. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami

odbywa się za poŚrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2Ol2 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą elektroniczną
(e-mai|)

adres do korespondencji: Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26,
15-567 Białystok (sekreta riat),

nr faxu: 85741-15-96 wew. 20,

ad res poczty elektron icznej : zsrckpse kreta riat@ interia.pl
2. ,Jezeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawca moze zwracaĆ się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SiWZ.
Zamawiający zgodnie z art.3B ust. 1pkt 3 ustawy, udzieliwyjaśnień nie później niżna2 dni przed
upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do zamawialącego nie
później niz do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaze wykonawcom bez ujawniania źrodła
za pyta n ia i za m ieŚci n a stro n ie i ntern etowej : htip,1.1wp:g;;rrkp.nj.

1.
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4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moźe
zmieniĆ treŚĆ SlWZ. Dokonaną zmianę treści SlWZ zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.

XlV. ZAMAW|AJĄCY NlE WYMAGA WNlEslENlA WADlUM

XV, TERMlN ZW|ĄZANlA oFERTĄ
I. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni.
2, Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

)f,/l. oPls sPosoBU PRZVGoToWANlA oFERT.
1. Dokumenty zawarte w ofercie;

1) formularz ofertowy (na lub wg załqcznika nr 2 do SIWZ),
2) formularz cenowy (na lub wg załqcznika nr 1/1A do S|WZ - odpawiednio do donej części

zamówienia),
3) oświadczenie wstępne wykonawcy (na lub wg załqcznika nr 3 do SIWZ),
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych wykonawcy.
2. Formularz ofertowy iformularz cenowy oraz oświadczenie wstępne składa się pod rygorem

n iewazności w form ie pisem nej opatrzonej własnoręcznym pod pisem.
3. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.
4, Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelną techniką oraz podpisana przez osobę

upowaznioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
od powiadającej cen ie oferty.

6. Pełnomocnictwo dotyczące wykonawcy do podpisania oferty powinny być dołączone do ofei,ty,
o ile upowaznienia nie wynikają z innych dokumentów składanych w postępowaniu. i
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie orvginału lub notarialnie poświadczonei
kopii.

7. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w celu
potwierdzenia okolicznoŚci, o których mowa w art.25 ust, 1_ ustawy, oświaciczenie
o przynaleznoŚci lub braku przynaleznoścido tejsamej8rupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust. 1 pkt 23 ustawy, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem,

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednlo wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
oświadczen i a, sporządzonych w postaci pa pierowej, własnoręcznym pod pise m.

10. Wsze|kie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.

11. Ofertę należy złożyc w kopercie oznakowanej nazwą wykonawcy oraz zaadresowanej
i podpisanej w sposób następujący:

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. St. Suchowolca 26, t5-567 Białystok

Oferta w postępowaniu pn,:

,,Zakup i dostawa mebli na wyposażenie warsztatów szkolnych" - część
Nie otwierac przed dniem:76-09-2020 r. do godz. 13.00.

t należy wpisać nr części zamówienia, na którq wykonawca składa ofertę

f, §§§§ix*-
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12, Wykonawca moze, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę.

13. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art. 96
ust. 3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł
w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iz zastrzezone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. lnformacje zastrzezone powinny być w sposób
trwały oddzielone i oznaczone iako cześć nieiawna ofertv,
Uwaga:
Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykaza ć, tzn. udowodnić
w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez
załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodów. Samo zabezpieczenie informacji
poprzez włożenie do oddzielnej kopeńy i oznaczenie jako część niejawna oferty nie jest
wystarczające do uznania przez zamawiającego, że wykonawca wykazał działania jakie podjął
w celu zachowania poufności.

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
15. Sktadanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy

wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum):
1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne; w takim przypadku

wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
za m ówien i a p u bl icz n ego (pełnomocn ictwo należy dołączyć do oferty).

2) dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłozony w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez
mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną).

3) wszelka korespondencja oraz rozIiczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.

Ą) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na ,,wykonawcę"
w miejscu ,,nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

5) wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

xvll. MlEJscE oRAZTERMlN SKŁADANlA l oTWARclA oFERT
1,, Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół Ro|niczych w Białymstoku, ul. Ks. St.Suchowolca 26

(sekretariat) lub przesłać na ww. adres do dnia 15-09-202O r. dogodz. tż,3O. Doręczenie oferty
do innego miejsca niz wskazane nie jest równoznaczne ze złozeniem oferty w sposób skuteczny.
Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną wykonawcom zwrócone.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St.Suchowolca
26, sala 21 w dniu 16-09-2020 r, o godz. 13.00.

3. Otwarcie ofert jest jawne, Przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia.

4, Podczas otwarcia ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczące ceny oferty oraz pozostałych
kryteriów oceny ofert.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje,
o których mowa w pkt 4 oraz o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie każdej części
zamówienIa,

r___-;--1
l*"l
t.rtl ]:1 l
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XVlll. oPlS SPosoBU oBLlcZENlA CENY
1,. Cena oferty (odpowiednio za Częsc l i ll zamówienia) powinna obejmować pełny zakres dostaw

wdanejczęścizamówieniaokreślonywrozdzialelll SlWZorazodpowiednio zał.nr1/1AdoS|WZ
oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2, Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem naleznego podatku VAT,
stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2OO4 r. o podatku

od towarów i usług.

3. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje ceny ofertowe (oddzielnieza Część l i ll), określone
w formularzu ofertowym, wyliczone zgodnie zformularzami cenowymi (odpowiednio zał. nr 1/ 1A

do SIWZ ).

4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę przedmiotu zamówienia,
wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawca powinien zapoznać się
z przedmiotem zamówienia w celu skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

5. ]ezeli złozona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów iusług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty doIiczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,

który miałby obowiązek rozliczyć, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składaiąc oferte,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty poOatku,

XlX. oPlS KRYTERlóW l SPoSoBU ocENY oFERT
1,. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich

znaczeniem (odpowiednio w każdei części zamówienia):

1) cena ofertowa (K6) - 60%
2) okres gwarancji (Ke ) - 40 %

gdzielpkt=1%

Ad 1)

Liczba punktów w ramach kryterium ,,cena ofertowa" zostanie obliczona na podstawie
następującego wzoru:

Crrłlr,l

Kc = ---------------- x 60 pkt

Co

gdzie:

CHłl1,1 * najnizsza cena spośród ofert nieodrzuconych
Co - cena oferty ocenianej

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ,,cena ofertowa" (w danej części) maksymainie 60
punktów.

a^-^Arc-l.A] D^l^i^-..^L.., Di^r.,*_ł^L., ,,l v^ c+ c,.^L^,..^l^^ 1c 1r trC1 Di^].,-ł^L
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Ad 2)

Liczba punktów w ramach kryterium ,,okres gwarancji" zostanie obliczona na podstawie
następujące8o wzoru:

Go

48 m-cy

gdzie: .

Go - okres gwarancji oferty ocenianej
48 m-cy - okres gwarancji maksymalnej ustalony przezzamawiającego

UWAGA:

' Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ).
Jeźeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące
zgodnie zzasadą: ]_ rok = 12 miesięcy.

' MlNlMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia
wynosi 24 miesiące.
W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niz wymagany, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art.89 ust, 1pkt 2 ustawy, jako niezgodna z

SlWZ. W przypadku nie podania (nie wpisania) okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie
minimalny okres gwarancji określony w SlWZ, oceniany na 0 pkt.

' MAKSMALNY wymaganV przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia
wynosi48 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 48 miesięcy i taki zostanie uwzględniony takze w umowie.

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ,,okres gwarancji" (w danej części) maksymalnie 40
punktÓW.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta w danej części zamówienia, która spełni wymagania
S|WZ oraz uzyska największą łączną ilość punktów za kryteria oceny ofert, obliczoną wg wzoru:
Woi=(6+K6

gdzie:

Wot - wartoŚĆ oferty

Kc - ilość punktów za kryterium ,,cena ofertowa"
Kc - ilość punktów za kryterium ,,okres gwarancji"

llość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

2. leźeli nie będzie mozna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej ofert
będzie przedstawiało taki sam bi|ans ceny oraz pozostałych kryteriów, zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną/ a w przypadku gdy wykonawcy złożyli oferty w takiej samej
cenie - zamawiający wezwie do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

3. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty.
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4. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą, dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej
treści.

5. Zamawiający poprawia w tekŚcie oferty omyłki na podstawie art. B7 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XX. lNFoRMAcJE o FoRMALNoŚclAcH, JAK|E PoW|NNY ZoSTAĆ ooprrrutoNE Po WYBoRZE OFERTY
W CELU ZAWARC|A UMoWY W SPRAW|E ZAMÓW|ENlA PUBLlcZNEGo.

1,. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie oraz S|WZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane kryteria oceny ofert.

2.

3.

Zamawiający prześle pocztą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty
wykonawcom, którzy ubiegalisię o zamówienie,
zamawiający może żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana umowy
współpracę podmiotów występujących wspólnie.

wszystkim

regulującej

XXl. ZAMAW|AJĄCY NlE WYMAGA Z^BEZPIECZENlA NALEZYTEGo WYKoNANlA UMOWY.

Xxll. śRoortocHRoNYPRAWNEJ
1,, Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma Iub miał

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz S|WZ przysługują
równiez organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art, ]_54 pkt 5 ustawy.

2, Odwołanie - zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty,

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodnosc ż przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
okreŚlaĆ ządanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa lzby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektron icznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposob, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu, Domniemywa się, iż zamawiający mogł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeIi przesłanie 1'ego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Terminy wniesienia odwołania:
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art, 1B0 ust, 5

ustawy zdanie drugie albo w terminie 1_0 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) wobec treŚci ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej,
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c) wobec czynności innych niz określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności mozna było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w term inie:

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
1miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy
Działu Vl Rozdziału 2 ustawy.

7) Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

3. Skarga do sądu - zgodnie z przepisami art. 198a - 198s ustawy
1) Na orzeczenie Krajowej lzby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania

odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia lzby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XXlll. PRoJEKT UMoWY
]_. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy

zgodnie zzałączonym projektem umowy, stanowiącym załqcznik nr 5 do S\WZ.
2, Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

XXIV. ZAMAW|AJĄCY NlE DoPUsZcZA PRZEDsTAWlENlA oFERT WARlANToWYcH,

XXV. ZAMAW|AJĄCY DOPUSZCZA SKŁADAN|E OFERT cZĘŚcloWYcH, odpowiednio na Część l i ll
zamówienia. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.

XXV|. ZAMAW|AJĄCY NlE PRZEWIDUJE:
1. zawarcia umowy ramowej,
2. zamówień polegających na powtórzeniu dodatkowych dostaw, o których mowa w art.67 ust. 1

pkt 7 ustawy,
3. rozliczeń w walutach obcych,
4. aukcji elektronicznej,
5. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV|l. KLAUZULA lNFoRMACYJNA WYNlKAjĄcA Z PRZEPlsÓW RoZPoRZĄDZENlA PARLAMErlTU
EURoPEjsKlEGo l RADY (UE) 2016/679 Z DN|A 27 KW|ETN|^2016 R. W SPRAW|E ocHRoNY osoB
F|ZYCZNYCH W ZW|ĄZKU Z PRZETWAMANlEM DANYCH OSOBOWYCH l W SPRAW|E
swoBoDNEGo PRZEPŁYWU TAKlcH DANYCH oRAZ UCHYLENlA DYREKTYWY 95/46/wE

Zgodnie z art. 13 ust, 1_ i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201,615]9
zdnia 27 kwietnia 201,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywv 95l46lWE
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz,Urz. UE L 1]_9 z04.05.2a1,6, str. 1, sprost. Dz.tJrz.tJE
L1,27 s.2z2Ot8 r.), dalej,,RODO", informuję, że:
1,. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, lJrząd Miejski w Białymstoku,

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem

ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel.
85 879 79 79, e-mail:bbi@um.bialvstok.pl;

3, Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień
publicznych orazwcelu zawarcia umowvna podstawieart.6 ust. 1lit. b) RODO;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jezeli czas

trwania umowy przekracza 4lala, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały czas
trwania umowy) - zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy;

2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone - w
przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) przez okres 1"0 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana - w
przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przezczas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja

postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz podmiotom, którym administrator
powierzył przetwarzanie danych na mocy art, 28 ust. 3 RODO;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2\ prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych

w art.17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

B. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z

ustaWy;

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

XxVlll. PosTANoWlENlA KoŃcoWE
W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

sPls ZAłACZNlKÓW Do slWZ:
1) opis przedmiotu zamówienia w CZĘŚCl l i ll - zał. nr 1 i 14,
2) formularz ofertowy - zał. nr 2,

3) oświadczenie wstępne wykonawcy - zał. nr 3,

4) informacja dotycząca przynależności /|ub nie do grupy kapitałowej - zał. nr 4,

5) projekt umowy - zał. nr 5.
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