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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ” 

 

 

Nazwa zadania/zamówienia: 

 

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno- 

Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" 

w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51” 

 

 

 

 

I.Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
 

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, 

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000122252, NIP 6340016546, Regon 27188749600000  

– w ramach której działa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – 

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą 

w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, NIP 634-00-16-546, 

Regon 271887496-00028, tel. 32 210 73 54, adres e-mail gwarek@gwarek.info, zwana 

dalej Zamawiającym. 

 

II.Tryb udzielenia zamówienia oraz przedmiot zamówienia. 
 

A. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, 

do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza odpowiednie 

stosowanie w postępowaniu przetargowym wybranych przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu i na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.), 

z modyfikacjami wynikającymi z zapisów przewidzianych w niniejszym SIWZ. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania w tym 

możliwość zmiany ilości/ rodzaju zamawianego sprzętu , a także odwołania przetargu i 

zakończenia postępowania bez podawania przyczyn. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

 złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert. 

5. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.  

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej. 
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8. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zorganizowania negocjacji dla kilku Wykonawców, 

których oferty otrzymały największą ilość punktów i nie podlegają odrzuceniu.  

10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, 

b) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w drodze negocjacji.  

11. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia: 31.10.2019r.  

 

B. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja: serwerów, 

Macierzy dyskowej, UPS, Switchy, Oprogramowania wraz z licencjami, Utrzymania 

sprawności infrastruktury, Komputerów All In One, Komputerów, Komputerów miniPC, 

Monitorów, Klawiatur i myszek oraz UPSów stanowiskowych 

2. Instalacja, konfiguracja powyższych wraz z migracją danych na potrzeby Zespołu 

Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą w 

Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, zgodnie ze szczegółowym opisem 

zamówienia wskazanym w załączniku nr 7 oraz załączniku nr 9. 

 

III. Termin wykonania zamówienia. 
 

Do dnia 31.10.2019r.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej/gospodarczej, wykonywania określonych czynności, o ile obowiązek 

taki wynika z odrębnych przepisów,  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

c) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz:  

 w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu składania ofert, 

zrealizowali co najmniej dwa (2) zamówienia w zakresie zbliżonym do 

przedmiotu zamówienia – Pakiet 1 - określonego w Załączniku nr 7 do 

SIWZ o wartości minimum 120.000,00 zł brutto każde, 

  w okresie ostatnich trzech lat, licząc od terminu składania ofert, 

zrealizowali co najmniej dwa (2) zamówienia w zakresie zbliżonym do 

przedmiotu zamówienia – Pakiet 2 - określonego w Załączniku nr 7 do 

SIWZ o wartości minimum 40.000,00 zł brutto każde; 

  oraz udokumentują, że zamówienia te zostały należycie wykonane;  

d) dysponują potencjałem technicznym oraz osobą/osobami zdolną/zdolnymi 

do wykonania zamówienia, tj. posiadającą/ymi przygotowanie zawodowe i 

doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia  

 określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, a w szczególności 

w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu następujących 

okoliczności: 
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a) wyrządzenia szkody na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, 

które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

b) rozwiązania albo wypowiedzenia albo odstąpienia przez Zamawiającego 

od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo 

odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

c) otwarcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego lub ogłoszenia 

upadłości; 

d) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

e) przekazania fałszywych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, 

mających wpływ na jego wynik; 

f) orzeczenia przez sąd zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary; 

g) prawomocnego skazania urzędującego członka organu zarządzającego 

Wykonawcy za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

3. Opis sposobu dokonywania przez Zamawiającego oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu: 

a) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie 

dokumentów wyszczególnionych w Rozdziale V, które należy dołączyć do oferty.  

b) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana 

wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte 

w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 

Wykonawca spełnił. 

c) Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie odrzuceniem 

oferty. 

d) Dodatkowo, Zamawiający oceni spełnienie warunków podmiotowych 

wymaganych od Wykonawcy, przyznając każdemu Wykonawcy ocenę punktową 

obliczoną w sposób określony szczegółowo w Rozdziale VII. 

e) Zamawiający może żądać od Wykonawców dokumentów uzupełniających, celem 

usunięcia wszelkich wątpliwości w zakresie spełniania przez nich warunków 

udziału w postępowaniu. 

4. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
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c) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale V ust. 3, ust. 4, ust. 

7, ust. 9 oraz ust. 10.  
e) Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć dokumenty wymienione w 

rozdz. V ust. 5 oraz ust. 6 razem. 
Uwaga: wspólne złożenie dokumentów, o którym mowa, prowadzić ma do 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ 

(wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców 

wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ); 
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w załączniku nr 3, Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, 

pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich 

podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie 

podmioty składające ofertę wspólną. Zamawiający dopuszcza również złożenie 

Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie. 
g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą 

występującym jako pełnomocnik pozostałych. 
h) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdz. IV  ust. 4 pkt a) została 

wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa musi przewidywać 

solidarną odpowiedzialność Wykonawców względem Zamawiającego, jak 

również wskazywać Wykonawcę wiodącego. 
 

V. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć 

Zamawiającemu wraz z ofertą, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniem 

o związaniu ofertą przez okres 30 dni, oraz oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się 

z warunkami prowadzonego postępowania i przyjmuje je bez zastrzeżeń 

(na formularzu oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ). 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego 

załącznik nr 8 do SIWZ (na formularzu oferty – zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapisów 

umowy. 

3. Na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia, o którym mowa w Rozdziale II pkt B, Wykonawca, 

prócz oświadczenia wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ, przedłoży 

Zamawiającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo aktualne 

zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG), wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia. 

4. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej, o której mowa w Rozdziale IV 

ust. 1 pkt b), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

a) oświadczenie Wykonawcy podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiada 
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środki finansowe niezbędne do realizacji zamówienia, przy założeniu, że płatność 

nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni po otrzymaniu faktury, wystawionej 

po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru, potwierdzającego należyte 

wykonanie zamówienia – załącznik nr 3; 

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 

nie mniejszą niż cena wskazana w ofercie. Ubezpieczenie musi być utrzymywane 

przez okres wykonywania zadania oraz okres gwarancyjny – w przypadku 

wyboru oferty Wykonawcy. 

5. Na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania 

zamówienia, prócz oświadczenia wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu: 

a) wykaz zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich rodzaju, 

dat wykonania i odbiorców, sporządzony zgodnie z zestawieniem stanowiącym 

załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale IV ust. 1 pkt c); 

b) dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie – np.: 

referencje, protokoły odbioru, itp. 

Uwaga: jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty 

będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia/usługi były wykonywane, o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

6. Na potwierdzenie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, prócz oświadczenia wskazanego w załączniku nr 3 

do SIWZ, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, w szczególności posiadających odpowiednie uprawnienia 

kompetencje, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  

7. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu na podstawie Rozdziału IV Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru określonego w 

załączniku nr 2 do SIWZ; 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 

lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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8. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część 

oferty. 

9. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 

się o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika, to 

pełnomocnictwo winno zostać dołączone do oferty i posiadać formę oryginału lub kopii 

uwierzytelnionej przez notariusza. 

10. Oświadczenia RODO – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 

11. Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(t.j. Dz.U.2018.419 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca oznaczy dokumenty 

zawierające tego rodzaju informacje klauzulą: „informacje objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa”. Zaleca się, by dokumenty oznaczone klauzulą „informacje objęte 

tajemnicą przedsiębiorstwa” Wykonawca umieścił w odrębnym, odpowiednio 

oznaczonym rozdziale oferty, a na początku oferty zamieścił wykaz dokumentów lub ich 

części zawierających informacje objęte tajemnicą. 

12. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 

co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

13. Wykonawca nie może zastrzec informacji w zakresie nazwy (firmy) oraz adresu 

Wykonawcy, ceny, harmonogramu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofercie.  

14. W przypadku informacji zawierających klauzulę „informacje objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa”, Zamawiający nie ujawni ich innym uczestnikom postępowania 

oraz osobom trzecim z wyjątkiem, gdy ujawnienie lub przekazanie informacji następuje 

w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, pod warunkiem, że ujawnienie lub 

przekazanie nastąpi przed powołanym do tego organem i na jego żądanie. 

15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w SIWZ. 

17. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego: np. karty katalogowe, wydruk 

według specmark. 

 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert. Miejsce i termin składania ofert. 

 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Ofertę należy 

sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. 

2. Oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, 

w tym oświadczenia. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty muszą być złożone w 

formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału 

bądź poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii. 
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3. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 

również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.  

4. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e 

do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie 

podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

5. Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność 

z oryginałem: imienna pieczątka, podpis, data oraz napis: “za zgodność z oryginałem” 

(lub równoznaczny). Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.  

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę uprawnioną.  

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo wystawione przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 

8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej 

kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz 

napisem: 
„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno- 

Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" 
w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51” 

9. Jeżeli oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób 

niż powyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za przedwczesne 

lub przypadkowe otwarcie oferty. 

10. Jeżeli oferta nie będzie kompletna, Zamawiający może wezwać Wykonawców, 

którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 

albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 

zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie. 

11. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań 

określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty. 

13. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone 

wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie na język polski winno być 

poświadczone przez Wykonawcę (nie dotyczy Rozdziału V ust. 17).  

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść tłumaczonych dokumentów. 

Za składanie fałszywych oświadczeń, dokumentów przewidziane są konsekwencje 

określone przepisami prawa. 

15. Oferty, przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego 

SIWZ, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale V, należy 

składać od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do godz. 15.00, w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Uzdrowiskowej 51 w terminie do dnia 24.06.2019r. włącznie, 

do godz. 14.00. 

16. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019r. o godz. 14.30. w siedzibie Zamawiającego i 

nie będzie miało charakteru publicznego. 

17. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
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wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 

czy kurierską. 

18. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną 

całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

19. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

20. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

21. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert.  

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić 

w kopercie, opisanej jak wyżej. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: 

"Zmiana" lub "Wycofanie".  

 

VII. Kryteria oceny ofert  
  

Pakiet 1 wariant 1 oraz wariant 2 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną uznane za zgodne 

z przepisami prawa, SIWZ i nie zostaną odrzucone. 

2. Ocena oferty polegać będzie w szczególności na weryfikacji, czy zaproponowany 

przez Wykonawcę sposób realizacji przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie 

warunki określone w SIWZ. Oferty spełniające warunki podmiotowe i przedmiotowe 

zostaną poddane ocenie wg kryteriów punktowych. 

3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  

a)  cena ofertowa (IPc)  - max. 80 pkt 

          b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (IPg) - max. 18 pkt 

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość 

punktów, wyliczoną w następujący sposób: 

Ad. a) cena ofertowa IPc - wg następującego wzoru: 

   Cn 

IPc  =  ------ × W 

   Cb 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

IPc – ilość punktów w kryterium cena ofertowa, 

Cn – cena ofertowa (brutto) najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie-

odrzuconych ofert, 

Cb – cena ofertowa (brutto) oferty badanej (przeliczanej), 

W – waga kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 80 pkt 

Uwaga: 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

Ad. b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy IPg - wg 

następującego wzoru: 

IPg = punkty za okres gwarancji × 20% 

Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów za okres gwarancji (okres nie może być 

krótszy niż 36 miesięcy):  

min. 36 miesięcy - 0 pkt 

za każde następne 6 miesięcy  - 15 pkt, maksymalnie do 90 pkt 
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W ramach wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) 

ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: 

KIP = IPc + IPg  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KIP – końcowa ilość punktów, 

IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa, 

IPg – ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot 

umowy 

 

Pakiet 2 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną uznane za zgodne 

z przepisami prawa, SIWZ i nie zostaną odrzucone. 

2. Ocena oferty polegać będzie w szczególności na weryfikacji, czy zaproponowany 

przez Wykonawcę sposób realizacji przedmiotu zamówienia spełnia wszystkie 

warunki określone w SIWZ. Oferty spełniające warunki podmiotowe i przedmiotowe 

zostaną poddane ocenie wg kryteriów punktowych. 

3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  

a) cena ofertowa (IPc)  - max. 80 pkt 

b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (IPg) - max. 18 pkt 

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość 

punktów, wyliczoną w następujący sposób: 

Ad. a) cena ofertowa IPc - wg następującego wzoru: 

   Cn 

IPc  =  ------ × W 

   Cb 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

IPc – ilość punktów w kryterium cena ofertowa, 

Cn – cena ofertowa (brutto) najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie-

odrzuconych ofert, 

Cb – cena ofertowa (brutto) oferty badanej (przeliczanej), 

W – waga kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 80 pkt 

Uwaga: 

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

Ad. b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy IPg - wg 

następującego wzoru: 

IPg = punkty za okres gwarancji × 20% 

Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów za okres gwarancji (okres nie może być 

krótszy niż 12 miesięcy):  

min. 12 miesięcy - 0 pkt 

za każde następne 6 miesięcy  - 15 pkt, maksymalnie do 90 pkt 

W ramach wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) 

ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: 

KIP = IPc + IPg  

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KIP – końcowa ilość punktów, 

IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa, 

IPg – ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres udzielonej gwarancji na przedmiot 

umowy 
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UWAGI: 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zorganizowania negocjacji dla kilku 

Wykonawców, których oferty otrzymały największą ilość punktów i nie podlegają 

odrzuceniu.  

Podczas negocjacji oprócz ceny i okresu gwarancji brane będzie pod uwagę 

doświadczenie zawodowe Wykonawcy oraz proponowany harmonogram realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym treści 

zawartych w ofercie. Obowiązkiem Wykonawcy jest udzielenie odpowiedzi 

na wystosowane przez Zamawiającego zapytanie w określonym przez niego 

terminie. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, 

           b) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w drodze negocjacji. 

 

Cena:  
- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną 

i jednoznaczną. Cena oferty powinna obejmować kompletne wykonanie zamówienia, w 

tym wszelkie koszty, których poniesienie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

- W cenę oferty należy wkalkulować kompleksową realizacje przedmiotu zamówienia 

zgodnie z zakresem określonym w Rozdziale II pkt B SIWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia) oraz załącznikach do SIWZ. 

- Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie 

polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą za wykonanie zamówienia 

w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone 

wyłącznie w walucie polskiej. 

- Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych 

cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej 

przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie 

z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom 

Zamawiającego określonym w niniejszym SIWZ. 

 

Okres i warunki gwarancji:  
Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot umowy (na okres minimum 36 miesięcy – Pakiet 1 oraz na okres minimum 12 

miesięcy – Pakiet nr 2) od daty odbioru końcowego bez usterek i wad. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady wykonanego przedmiotu umowy. W 

okresie gwarancji jakości Wykonawca usunie na własny koszt i we własnym zakresie wszelkie 

stwierdzone wady fizyczne rzeczy i dokumentów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy.  

 

VIII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

 

Wzór umowy, jaką zobowiązany będzie podpisać Wykonawca, przedstawiony został 

w załączniku nr 8 do SIWZ. Składając ofertę, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z jej 

postanowieniami. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji zapisów umowy z 

urzędu lub na skutek negocjacji przeprowadzonych z Wykonawcą/Wykonawcami. 
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IX. Informacje dotyczące wadium. 
 Zamawiający nie wymaga wadium. 

 

X. Termin związania ofertą. 

 

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem 

terminu związania ofertą. Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) w wysokości 10% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w pieniądzu, na konto 

Zamawiającego lub w gwarancji. 

4. Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymagają 

wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.  

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się po 

pisemnym wezwaniu Wykonawcy zwrócić lub zwolnić zabezpieczenie w następujący 

sposób: 

 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia 

wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu gwarancji. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 30 

dni po upływie okresu gwarancji. 

7. Zabezpieczenie należy złożyć przed czynnością podpisania Umowy przez Wykonawcę. 

  

XI. Rodo. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie dotyczące zobowiązania 

do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w sprawie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 

„Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE” – dalej jako RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

w niniejszym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
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2. Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest współpracować z 

Zamawiającym w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. W szczególności 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wykonanie obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe zostały 

powierzone Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych mu przez Zamawiającego 

danych osobowych (dane osobowe osób fizycznych zawarte w dokumentacji 

przetargowej) jedynie przez okres udziału w postępowaniu przetargowym, a także przez 

okres wykonywania umowy (w przypadku wyboru oferty Wykonawcy i zawarcia z nim 

umowy). Przetwarzanie powierzonych danych jest możliwe tylko i wyłącznie w celu 

uczestnictwa w przetargu oraz w celu wykonania zobowiązań i uprawnień wynikających 

z umowy. Przyjmuje się, że Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe 

wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, aby 

osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 

do zachowania tajemnicy lub aby podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich środków 

wymaganych na mocy art. 32 RODO (wdrożenie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych), a po zakończeniu przetwarzania do usunięcia wszelkich danych 

osobowych i wszelkich ich istniejących kopii, chyba że przepisy prawa nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, na każde jego żądanie, kontrolę realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

 

XII. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym na etapie składania ofert. 

 

1. Wszelkie pytania związane z postępowaniem, w szczególności z treścią SIWZ 

Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

również formę faksu (nr 32 210 73 54) oraz e-maila (e-mail: gwarek@gwarek.info ), pod 

warunkiem potwierdzenia jej niezwłocznie pismem. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu 

oraz e-maila będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata 

przed upływem terminu składania ofert i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

3. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań nie później niż na 4 dni robocze 

przed upływem terminu składania ofert, do godz.14:00. W przypadku, gdy pytanie 

wpłynie do Zamawiającego po tym terminie, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 

udzielenia na nie odpowiedzi. 

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty. Zamawiający 

niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym 

postępowaniem, pod warunkiem, że wpłyną one do siedziby Zamawiającego nie później 

niż w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

5. Udzielona odpowiedź wraz z pytaniem zostanie zamieszczona, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej Zamawiającego www.gwarek.info.   

 

XIII. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktowania się z Wykonawcami. 
 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:  
1. Barbara Duc; e-mail: bduc@gawrek.info, tel.  695 555 853; 
2. Ireneusz Kowalski .; e-mail: irk111@gmail.com, 
 

mailto:gwarek@gwarek.info
http://www.gwarek.info/
mailto:bduc@gawrek.info
mailto:irk111@gmail.com
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XIV. Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy (firmy), 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty. 

2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa w pkt 1 Zamawiający 

zamieści na stronie internetowej. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty, 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych zamówień/usług,  

5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenia RODO, 

7. Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy. 

9. Załącznik nr 9  – Opis migracji. 

 

 

 

Goczałkowice – Zdrój, dnia 10.06.2019r. 
 


