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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
	
I. Informacje ogólne.


Tryb zamówienia: 	przetarg nieograniczony

Zamawiający:	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa
 
Adres zamawiającego:	Wola Rzędzińska 297a, 33-150 Wola Rzędzińska, woj. małopolskie, tel. 14 6376145 lub 6376147, faks 14 6376145. 


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

	II. Opis przedmiotu zamówienia.

Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień (CPV):
42416100-6, 45313100-5  – Instalacja windy


„Demontaż istniejącego dźwigu, dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych)”



SPECYFIKACJA: demontaż istniejącego dźwigu, dostawa i montaż dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych)
DEMONTAŻ ISTNIEJACEGO DŹWIGU


demontaż
demontaż istniejącego dźwigu towarowo-osobowego z oprzyrządowaniem
PRZEZNACZENIE

przeznaczenie
dźwig towarowo – osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych
oznaczenie przystanków
0; 1; 2
ilość przystanków
ilość dojść (ilość drzwi szybowych)
ilość drzwi kabinowych
wysokość podnoszenia
3
3 szt.
1 szt.
8,15 m
udźwig
prędkość dźwigu
min. 1600 kg./21 osób
min. 0,50 m/s (z możliwością regulacji)
KABINA

typ kabiny
nieprzelotowa
wymiary kabiny
(Sk x Gk x Hk): min. 1800x2300x2000 (mm)
drzwi kabinowe
automatyczne, centralne w świetle min. (szer., wys.) 1600x2000 (mm)
drzwi szybowe
automatyczne, centralne w świetle min. (szer., wys.) 1600x2000 (mm)
WYKONANIE KABINY, DRZWI KABINOWYCH I SZYBOWYCH

wykonanie kabiny
blacha nierdzewna
drzwi kabinowe
blacha nierdzewna
drzwi szybowe
rama kabiny 
blacha nierdzewna
dostosowana do pracy na 2 prowadnicach
STEROWANIE

rodzaj sterowania
mikroprocesorowe 
sterowanie kabiny 
kaseta w kabinie i na przystankach
OBSŁUGA

obsługa dźwigu
 nie wymaga stałej obsługi
NAPĘD

napęd
maszynownia
elektryczny
bez maszynowni, wciągarka posadowiona w górnej części szybu

WYMAGANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA KABINY:
cokoły przypodłogowe ze stali nierdzewnej
	poręcze ze stali nierdzewnej
	odboje ze stali nierdzewnej
	oświetlenie energooszczędne
oświetlenie awaryjne
wentylator elektryczny
stacyjka blokady drzwi
	kaseta dyspozycyjna z przyciskami, z grafiką Braille’a, umieszczone na ścianie bocznej; przyciski: dyspozycyjny, otwieranie i zamykanie drzwi, włącznik wentylatora, alarm


ELEMENTY SYGNALIZACJI:
kasety w kabinie i na przystankach
wskazanie piętra w kabinie i na przystankach
informacja głosowa o przybyciu kabiny na wybrany przystanek
interkom
sygnał dźwiękowy


Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa  w art. 67 ust.1 pkt. 6  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. Termin  wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby zamawiającego do 29 grudnia 2015 r.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy.  

2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

3. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia.

4. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy oferent nie wykaże na podstawie załączonych dokumentów, że spełnia wymagane warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający wykluczy z postępowania dostawcę lub wykonawcę, gdy zachodzą okoliczności zawarte w art. 24 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający odrzuca ofertę również, jeżeli zachodzą okoliczności określone w   art. 89  ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 87 ust 2 zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. W przypadku gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy  o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Zamawiający oceniając wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny będzie się kierował zapisami art. 90 ust. 2,3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.	Oferta musi zawierać:
§	 Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego dokumentu – załącznik nr 1 do SIWZ /oryginał/
§	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – zał. nr 2 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - /kopia/. Wymagana jest minimum jedna dostawa odpowiadająca przedmiotowi zamówienia.
§	Specyfikacja dźwigu towarowo-osobowego z napędem elektrycznym i kabiną nieprzelotową (przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) i rysunki szybu. (załącznik nr 3 do SIWZ).
Wszystkie kserokopie i odpisy w/w oświadczeń i dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
VII.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800-1330:
- Sławomir Kania 
Kontakt: tel. (14) 637 6145,fax.: (14) 637 6145, e-mail: zazwola@vp.pl;


VIII.   Wymagania dotyczące wadium .

Nie wymaga się wniesienia wadium.

IX.    Termin związania ofertą.

1.	Termin związania ofertą – 30 dni

X.   Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.	Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.
2.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
3.	Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu .
4.	Zaleca się, aby wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia informacji podanych przez oferenta.
6.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
7.	Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.
8.	Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców,
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,
9.	Jeżeli wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie jakiejś części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, powinien wskazać tych podwykonawców w swojej ofercie.
10.	Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
11.	Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim, najlepiej na maszynie do pisania lub komputerze, ewentualnie ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
12.	Zaleca się aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.
13.	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
14.	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż jest to określone w art. 38 ust 1. 
15.	 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.zaz.piast.org.pl, oraz  przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
16.	W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z wykonawców, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację  na stronie internetowej Zamawiającego 
17.	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się aby oferta była umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna
	<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
	oferta w <TRYB PRZETARGU>
	na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
	nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>
	
B) koperta wewnętrzna
<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >	

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >
	oferta w <TRYB PRZETARGU>
	na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>
18.	 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

XI.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert .

1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia  21.08.2015r. do godziny 10:00 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

2.	Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 21.08.2015r. o godzinie 10:30

3.	Otwarcie ofert jest jawne.

4.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.	Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w  ofercie:
imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) oferentów,
cen brutto ofert ,
terminu wykonania zamówienia
warunków płatności
6.	Informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert są odnotowywane w protokole postępowania.

7. Informacje o których mowa w pkt. 4 i 5 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.


XII.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę, obejmującą wszystkie koszty                       z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
Taką cenę brutto należy umieścić w załączonym formularzu ofertowym.                                          


1.	Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
2.	Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.



XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert .
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione w niniejszej specyfikacji warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

l.p.
Opis kryteriów oceny
WAGA
1
Cena (minimalizacja)
100%
Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad: 
-	w zakresie danego kryterium, oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów (MP)
-	ocena punktowa w zakresie danego kryterium dokonana zostanie zgodniez formułą:
Minimalizacja:       file_0.unknown
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-	gdzie:
-	Cn – najniższa cena
-	Cb – cena oferty badanej
-	W - waga
-	MP – maksymalna ilość punktów


Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do drugiego miejsca po przecinku
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta okaże się ofertą najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,                  w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny , chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli wystąpią okoliczności określone w art. 93 ust. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając w obu przypadkach uzasadnienie faktyczne i prawne .

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli ofertę informując jednocześnie o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę),albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
 - terminie, określonym w art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie określonym w art. 94.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

	Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XVI. Istotne dla stron postanowienia umowy.


1.Określono w załączniku nr 3 do SIWZ
2.Zgodnie z art. 144  ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru wykonawcy na niżej określonych warunkach:
- w przypadku wystąpienia siły wyższej,  oraz innych niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy,

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia   29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień. 

XVIII. Aukcja elektroniczna.  

W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIX. Inne.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

1.	ZAŁ NR 1 DO SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY
2.	ZAŁ NR 2 DO SIWZ – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
3.	ZAŁ NR 3 DO SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ OPIS PRZEDMIOTU DOSTAWY      

