SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)

I.
Informacje o Zamawiającym.
Gmina Miejska Kraków NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, z siedzibą w Krakowie, (31-004),
Pl. Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowana przez Renatę Dubiel – Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, działającą
na podstawie Pełnomocnictwa Nr 814/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3.09.2008r., zwana
dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6
im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie”.
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast.
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem:
- mebli wykonywanych na wymiar (pozycje od nr 1 do 75 wymienione w Załączniku nr 1a do
SIWZ),
- mebli systemowych (pozycje od nr 76 do 93 wymienione w Załączniku nr 1a do SIWZ),
- elementów wyposażenia wnętrz (pozycje od nr 94 do 96 wymienione w Załączniku nr 1a do
SIWZ),
na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała
8 w Krakowie.
Wszystkie zaproponowane w ofercie meble systemowe muszą być seryjnie produkowane. Pod
pojęciem meble systemowe Zamawiający rozumie meble typowe, o określonych przez
Zamawiającego parametrach. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył
zdjęcia, katalogi, foldery przedstawiające oferowane meble systemowe (pozycje od nr 76 do 93
wymienione w Załączniku nr 1a do SIWZ) oraz elementy wyposażenia wnętrz (pozycje od nr 94
do 96 wymienione w Załączniku nr 1a do SIWZ) i wskazał ich producentów.
2. Szczegółowe zestawienie wszystkich elementów wchodzących w zakres zamówienia zostało
opisane w załączniku nr 1a do SIWZ - Zestawienie zamawianych mebli.
Parametry techniczne wszystkich elementów wchodzących w zakres zamówienia wraz
z wizualizacjami sposobu aranżacji mebli w poszczególnych pomieszczeniach zostały zawarte w
załącznik nr 1b do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, wniesienia na
trzecie piętro w siedzibie Zamawiającego i złożenia (montażu) wszystkich elementów zamówienia.
4. W przypadku montażu elementów przeznaczonych do zamocowania do ścian Wykonawca
zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich elementów mocujących, uwzględniających
charakterystykę ściany (płyta regips 2 x 12,5 mm).
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 24 miesięcznej gwarancji na
dostarczone meble.
6. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ.
7. Oznaczenie wg CPV: 39130000-2 meble biurowe, 39112000-0 krzesła, 39113100-8 fotele,
39141300-5 szafy, 39121100-7 biurka, 39121200-8 stoły, 39141200-4 blaty.
8. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to
traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku
dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów,
funkcjonalności, kolorystyki itp.
9. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli podanych w Załączniku nr 1b do SIWZ
w zakresie +/- 2 %
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IV. Składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym, o których
mowa w art. 24 ust. 5 ustawy.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
1.1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
•

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 120 000 PLN,

•

polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę min. 50 000 PLN.

1.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości dotyczące:
•

Doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali
dostawę o podobnej do przedmiotu zamówienia skali przedsięwzięcia, wartości,
charakterze i stopniu złożoności, tj. Wykonawca ma wykazać, że wykonał lub
wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy (umowy lub zamówienia) mebli
wykonywanych na wymiar o wartości minimum 30 000 PLN brutto każda.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, nie mogą podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba,
że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do
stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
VII A) ZAMAWIAJĄCY, ZGODNIE Z ART. 24AA USTAWY, INFORMUJE, ŻE NAJPIERW DOKONA
OCENY OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA
ZOSTAŁA OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
VII.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Do oferty wykonawca winien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo
poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./).
6. W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny, czy zaproponowane przez Wykonawcę w
ofercie meble systemowe spełniają wymagania techniczne opisane w Załączniku nr 1b do SIWZ,
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył zdjęcia, katalogi, foldery
przedstawiające oferowane meble systemowe (pozycje od nr 76 do 93 wymienione w Załączniku nr
1a do SIWZ) oraz elementy wyposażenia wnętrz (pozycje od nr 94 do 96 wymienione w Załączniku
nr 1a do SIWZ) i wskazał ich producentów.
VII.2) – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej:
UWAGA: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy:
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności z innymi wykonawcami, którzy
złożyli odrębne oferty w postępowaniu, do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.
poz. 284 z późn. zm.) (według wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ). W przypadku
przynależności z innym wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca przedkłada
dowody, że powiązania te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
VII.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:
1.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub przez podmiot trzeci na zasoby którego
wykonawca się powołuje warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
b) potwierdzających, że wykonawca lub przez podmiot trzeci na zasoby którego wykonawca
się powołuje jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych
dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej wykonawcy.
1.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub przez podmiot trzeci na zasoby którego
wykonawca się powołuje warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
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tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – oryginał;
Wykaz winien zawierać w swojej treści co najmniej dwie wykonane (lub wykonywane)
dostawy (umowy lub zlecenia) mebli wykonywanych na wymiar o wartości minimum
30 000 PLN brutto każda.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2, zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę
innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
1.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) odpisu 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.
Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod
określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i
Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych;
UWAGA: Zamawiający będzie wymagał wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku
do podmiotu trzeciego, na zasoby którego Wykonawca się powołuje, poprzez przedstawienie
odpowiednich dokumentów dotyczących tego podmiotu, o których stanowi niniejszy ust. 1 pkt
1.3 od lit. a do d.
2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.3 lit. a) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1.3 lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się
odpowiednio.

3.

W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione
w ust. 1 pkt. 1.3 lit. a) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
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dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz.
1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
VII.4) – Forma składania dokumentów:
1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.
2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach
określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r.
poz. 147 i 615).
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Poprzez przekazanie oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, Zamawiający zaleca przekazanie skanu dokumentu,
który został sporządzony w formie pisemnej.
3. Adres Zamawiającego do korespondencji: Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków
Adres poczty elektronicznej: sosw6@niecala.pl
4. Znak sprawy: 2/X/2018.
5. Strona internetowa Zamawiającego: www.niecala.pl
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata
Dziewońska
tel. 12-268-11-6700
IX. Wymagania dotyczące wadium.
1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy
tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy.
3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na konto:
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4.

5.

6.
7.

Bank PKO BP SA ODDZIAŁ 38 W KRAKOWIE nr konta: 42 1020 4900 0000 8102 3063 7331
z dopiskiem „Wpłata wadium – dostawa mebli Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie”.
Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do Sekretariatu w siedzibie
Zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul.
Niecała 8, 30-425 Kraków.
Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu
wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 pkt 1) i 3)
ustawy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu
wypłacenie wadium.
Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy.

X. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ. W formularzu oferty oprócz ceny należy
podać proponowany okres gwarancji na dostarczone meble w pkt 5, który nie może być krótszy
od okresu wymaganego w zamówieniu. Podanie okresu gwarancji na dostarczone meble
wymagane jest tylko w sytuacji, gdy Wykonawca oferuje okres dłuższy niż minimalny
wskazany w SIWZ tj 24 miesiące. Niepodanie przez Wykonawcę okresu gwarancji
oznacza, że Wykonawca udziela minimalnej 24–miesięcznej gwarancji na dostarczone
meble. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji poniżej 24 miesięcy,
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy.
2) zestawienie zamawianych mebli biurowych - załącznik nr 1a do SIWZ, w którym należy oprócz
cen jednostkowych (kolumna V) i wartości pozycji (kolumna VI) wszystkich elementów
zamówienia, wpisać również nazwę producenta dla mebli systemowych i elementów
wyposażenia wnętrz (kolumna VII).
Nie podanie w zestawieniu nazwy producenta spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy,
z zastrzeżeniem art. 87 ustawy.
3. Wykonawca może podać w Formularzu oferty informację czy Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
4. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w pkt VII.1 siwz.
5. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
3) Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
4) Jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia innym
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie poprzez
złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów
i wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty
opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być złożone łącznie z oświadczeniem,
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o którym mowa powyżej, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
5) Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu należy spiąć lub zszyć w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich
rozpięcie,
b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy,
c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,
d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
Na opakowaniu należy zamieścić informacje:
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa i adres zamawiającego
Adres na który należy składać oferty
Oferta na: ....(wpisać nazwę zamówienia)..
Nie otwierać przed:…(wpisać datę otwarcia ofert)…..
6. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić
lub wycofać swoją ofertę.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty należy składać nie później niż do dnia 30.10.2018r. do godz. 13:00
Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425
Kraków, Sekretariat .
XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2018r. o godz. 13:10 w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym Nr 6 im. Jana Pawła II, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków, sala
konferencyjna.
2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była
zamieszczona siwz wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
2. Cena wykonania zamówienia (zapis odnosi się odpowiednio także do poszczególnych cen
jednostkowych), podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT).
3. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in.
koszty dostarczenia, wniesienia i montażu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia
do Zamawiającego, cła, podatki i inne opłaty.
4. Cenę oferty (cenę brutto wykonania zamówienia) należy obliczyć w oparciu o tabelę
zamieszczoną w załączniku nr 1a do siwz - Zestawienie zamawianych mebli w następujący
sposób:
1) W kolumnie V (Cena jednostkowa brutto za 1 szt.) należy wyliczyć cenę jednostkową brutto za
1 szt. mebla dla każdej z wymienionych pozycji;
2) następnie, w kolumnie VI (Wartość pozycji brutto) należy pomnożyć cenę jednostkową brutto
przez Ilość mebli (iloczyn kolumn IV i V),
3) na końcu kolumny VI w komórce Razem suma od poz. 1-96 = Cena oferty brutto za
wykonanie zamówienia należy wpisać sumę wszystkich cen za poszczególne pozycje brutto
w kolumnie VI,
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4) cenę oferty brutto za wykonanie zamówienia należy wpisać w pkt. 5 załącznika nr 1
do SIWZ – Formularz oferty. Będzie ona podlegała ocenie zgodnie z zasadami określonymi w
pkt XIII SIWZ, a ponadto (w przypadku uznania danej oferty za najkorzystniejszą) stanowiła
będzie maksymalną cenę umowy.
5. Cena brutto wykonania zamówienia winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena winna być podana w złotych polskich.
XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:
Opis kryteriów

Lp.

Waga (pkt)

1. Cena brutto wykonania zamówienia

60

2. Okres gwarancji

40

a) Ocena ofert w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” zostanie dokonana według
wzoru:

Cena brutto
wykonania
zamówienia

=

Najniższa cena brutto spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu

x 60 pkt

Cena brutto oferty ocenianej

b) Ocena ofert w kryterium „Okres gwarancji” (powyżej minimalnego okresu wymaganego
w postępowaniu, czyli 24 miesięcy) na dostarczone meble” zostanie dokonana według wzoru:
Okres
gwarancji

=

G oferta ponad 24 m-ce
24

x 40 pkt

gdzie:

Goferta – okres gwarancji (powyżej minimalnego okresu wymaganego w postępowaniu czyli 24-ech
miesięcy) na dostarczone meble wskazany w ofercie ocenianej.

3.
4.

Ocenie podlegać będzie gwarancja wykonawcy na dostarczone meble powyżej
wymaganych 24 miesięcy, ale nie dłuższy niż 48 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu
gwarancji poniżej 24 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku zaoferowania
okresu gwarancji powyżej 48 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny ofert 48 miesięcy.
Oznacza to, że oferta z terminem gwarancji równym 24 miesiącom otrzyma 0 pkt, natomiast oferta
z terminem gwarancji np. 36 miesięcy otrzyma 20 pkt, 48 miesięcy i więcej otrzyma 40 pkt.
Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanymi kryteriami, zostaną dokonane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy
złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy.
2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik
nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
4. Wybrani Wykonawcy zostaną powiadomieni o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również
o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu
zawarcia umowy.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w
ofercie należy złożyć przed podpisaniem umowy w jednej z następujących postaci:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone przelewem należy wpłacić na konto
Zamawiającego:
Bank PKO BP SA ODDZIAŁ 38 W KRAKOWIE nr konta: 42 1020 4900 0000 8102 3063 7331
Tytułem: „Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im.
Jana Pawła II, ul. Niecała 8 w Krakowie”.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy przelewem, za termin
jego wniesienia przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie poręczenia bankowego,
poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz
zawieraną umową, a w szczególności:
4.1. 100 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało
określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie tub nienależyte
wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy obejmujący:
4.1.1. okres przewidziany umową na sprawdzenie prawidłowości wykonania robót oraz
potwierdzenie zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego, tj. 7 dni;
4.1.2. okres przewidziany umową na rozpoczęcie czynności odbiorowych, tj. 7 dni;
4.1.3. okres przewidziany umową na odbiór końcowy przedmiotu umowy, tj. 7 dni;
4.1.4. okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie czynności
odbiorowych, tj. 10 dni;
4.1.5. okres przewidziany umową na odbiór robót mających na cetu usunięcie
stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokołu odbioru
końcowego robót, tj. 2 dni.
4.2. 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zawierało określony datą termin
odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, nie krótszy niż okres rękojmi
obejmujący okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych w okresie
rękojmi tj. 30 dni.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia
bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancji bankowej,
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gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, dokument zabezpieczenia należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8, 30-425 Kraków
przed podpisaniem umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy – wzór umowy.
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach zawartych w umowie.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. W przypadkach wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub od zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.
3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
Zamawiający do niniejszego postępowania nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
XX. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
Wykonawcy winni wskazać części zamówienia, których
podwykonawcom i podać firmy podwykonawców.

wykonanie

zamierzają

powierzyć

XXII Informacje na temat ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 6 w Krakowie, ul. Niecała 8,
▪ kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w SOSW nr 6 w Krakowie jest możliwy za
pomocą maila: inspektor1@mjo.krakow.pl
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
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▪

▪

▪
▪

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXIII. Wykaz załączników do siwz.
1. Formularz oferty – załącznik nr 1,
2. Zestawienie zamawianych mebli – załącznik nr 1a,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1b,
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu –
załącznik nr 2a i 2b,
5. Wzór umowy – załącznik nr 3,
6. Wzór wykazu dostaw - załącznik nr 4,
7. Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 5,
Kraków, 19.10.2018r.
Podpisy Członków Komisji Przetargowej

Zatwierdzam
DYREKTOR

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*
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„Dostawa mebli dla Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego Nr 6 im. Jana Pawła II,
ul. Niecała 8 w Krakowie” znak sprawy: 2/X/2018.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
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Europejskiej lub państwa członkowskiego.
***
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