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Numer przetargu : PNO-1/2016 

 
 

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 2015 r. poz. 2164), zwana dalej „ustawa Pzp”.  
 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
Klasyfikacja wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 

42994200-2 — Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych 
 

„zakup, dostawa nowej wtryskarki  oraz szkolenie stanowiskowe” 
 

1. Zakup wtryskarki o sile zamknięcia min. 1800 kN 
W skład wtryskarki wchodzą następujące elementy: 
- Hydraulika, 
- Jednostka zamykania, 
- Układ plastyfikujący, 
- Zespół wtryskowy. 

 
Zespół wtryskowy: 
- zespół plastyfikujący do tworzyw termoplastycznych: 

• dysza otwarta z zakończeniem kulistym, 

• opaski grzewcze cylindra plastyfikującego, 

• strefy grzejne regulowane przekaźnikami półprzewodnikowymi, 

• pomiar prędkości obrotowej ślimaka, 

• skok ślimaka kontrolowany liniowym przetwornikiem położenia. 



 
 

3 
 

 
Układ plastyfikujący: 

• cylinder bimetaliczny o podwyższonej odporności na ścieranie, 

• ślimak ulepszony cieplnie, odporny na ścieranie i korozję, krawędzie wzmacniane i 
chromowane. 

 
Jednostka zamykania: 

• płyty mocujące z otworem centrującym w standardowym wykonaniu, 

• wyrzutnik centralny 

• 1 – krotny napęd rdzeni hydraulicznych na płycie ruchomej, 

• zawór magnetyczny powietrza, 

• płyta ruchoma prowadzona na łożyskach liniowych. 
 
Hydraulika: 

• energooszczędna i wyciszona instalacja hydrauliczna, 

• wszystkie ruchy maszyny kontrolowane w sprzężeniu zwrotnym zapewniającym wysoką 
precyzję i powtarzalność procesu, 

• zastosowanie oszczędnych serwo – pomp, 

• praca serwo – pomp tylko przy wykonywaniu ruchów, 

• serwozaworów do precyzyjnej kontroli parametrów wtrysku, 

• zmniejszone zużycie wody chłodzącej dzięki bardzo niskim stratom energii, 

• bardzo niski poziom hałasu, 

• chłodnica oleju o standardowej wydajności chłodzenia. 
 

SPECYFIKACJA: wtryskarki hydraulicznej  
 

ZESPÓŁ WTRYSKOWY  
Średnica ślimaka 
min. ciśnienie wtrysku 
min. skok ślimaka 
max. prędkość obr. ślimaka nie mniej niż 
min. moc grzewcza 

min. 50 (mm) 
200 (MPa) 
200 (mm) 
200 (rmp) 
12 (kW) 

ZESPÓŁ ZAMYKANIA FORMY  
min. siła zamknięcia 1800 (kN) 
min. droga otwarcia 
min. wysokość formy 

450 (mm) 
200 (mm) 

NAPĘD, WYMIARY, MASA  
Moc układu grzania min. 
Moc zainstalowana min. 
Moc napędu min. 

14 (kW) 
35 (kW) 
20 (kW) 

Masa maszyny max. 
Wymiary maszyny (l x s x h) max. 

10 (t) 
(7000x2000x2000) (mm) 

 
 

 
 
 
 



 
 

4 
 

WYMAGANE ELEMENTY WYPOSAŻENIA: 

• sterowanie z ekranem dotykowym min. 15” z menu w języku polskim 

• zapis ustawień formy na zewnętrznych nośnikach za pomocą portu USB 

• alarm akustyczny i świetlny 

• wyrzutnik centralny 

• elementy grzejne cylindra ceramiczne 

• co najmniej 2 gniazda 230V/16A 

• co najmniej 1 gniazdo 400V/16A 

• standardowe przyłącza zewnętrznego chłodzenia formy i oleju 
 
 

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 30-09-2016 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, tj.:   

 
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu. 
 

2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wymagana jest minimum jedna dostawa odpowiadająca przedmiotowi zamówienia. 

 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  
w trakcie realizacji zamówienia. 
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3) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
a) potencjał techniczny: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu. 
 
b) osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu. 

 
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Zamawiający odstępuje od opisu. 

 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania 
ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw  
do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa  
w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 
  
Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, musi jednoznacznie wynikać,  
iż Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie oceny 
spełnia lub nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania przetargowego. 

 

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. 
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7. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli zachodzą m. in. 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. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, 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.  W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa  

w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, Wykonawcy - pod rygorem wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia - zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia 
i dokumenty: 
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (zał. nr 4 do SIWZ). 
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie - w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – zał. nr 2 do SIWZ, 

3) W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, to zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. 

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy - pod rygorem wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia - zobowiązani są złożyć wraz z ofertą 
następujące oświadczenia i dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą 
mają być złożone indywidualne oświadczenia i dokumenty, w poniższym zakresie, 
dotyczące każdego z nich): 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 5 do SIWZ); 
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3.  Wymagania co do formy składanych dokumentów i oświadczeń, o których mowa  

w pkt 1 i 2: 
1) Dokumenty i oświadczenia mają być podpisane przez osoby uprawnione. 
2) Dokumenty i oświadczenia - za wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu oraz zobowiązania podmiotów do oddania wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, które mają być złożone w oryginale - mają być złożone w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

 
4.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca - pod rygorem 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - zobowiązany jest złożyć wraz z 
ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku wspólnego ubiegania się  
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z 
ofertą mają być złożone indywidualne dokumenty, w powyższym zakresie, dotyczące 
każdego z nich). 

 

 
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 . 
 

Brak wadium. 
 

 

 



 
 

8 
 

IX.    Termin związania ofertą. 
 
1. Termin związania ofertą – 30 dni. 
 
 
X.   Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
 

1. Oferta musi zawierać: 

� Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego dokumentu – załącznik nr 1  
do SIWZ /oryginał/. 

� Specyfikacja wtryskarki hydraulicznej. (załącznik nr 3 do SIWZ).  
 
2. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 
w celu sporządzenia oferty. 
3. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. 
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – 
zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu . 
5. Zaleca się, aby wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, 
które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia informacji podanych przez oferenta. 
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. 
Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 
8. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie 
będą brane pod uwagę. 
9. 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. 

10. Jeżeli wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie jakiejś części zamówienia objętego 
niniejszym postępowaniem, powinien wskazać tych podwykonawców w swojej ofercie. 

11. Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

12. 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. 
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13. Zaleca się aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami. 

14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

15. 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.  

16.  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. 

17. 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  

18. 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> 

19.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
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XI.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert . 
 
1. Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia  22-04 2016r. do godziny 
10:00  

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 
 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 22-04-2016. 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 netto ofert, 

- okres gwarancji jakości, 

- siła zamknięcia. 

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. 
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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: 

1. Kryteria oceny ofert. 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert: 

 

Lp. Nazwa Opis 

Znaczenie 

(waga)  

w % 

1 Cena (C) Cena brutto oferty obliczona zgodnie z pkt XII 80 

2 
Gwarancja 

jakości (G) 

Okres gwarancji jakości (przedłużenie okresu gwarancji 

jakości). 

Zamawiający ustala: 

- najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości:  

12 miesięcy, 

- najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości:  

36 miesięcy. 

Zadeklarowanie okresu krótszego 

niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty. 

Zadeklarowanie okres gwarancji jakości dłuższego  

niż 36 miesięcy spowoduje przyjęcie do oceny okresu  

36 miesięcy. Taki też będzie najdłuższy okres gwarancji 

jakości wpisywany w umowie. 

Brak podania okresu gwarancji jakości spowoduje 

odrzucenie oferty. 

10 

3 
Siła zamknięcia 

(F) 

Siła zamknięcia (zaoferowanie większej siły zamknięcia 

niż wymagane minimum). 
10 
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2. Opis sposobu oceny ofert. 

Ocenie będą podlegały tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
Każda oferta zostanie oceniona w następujący sposób: 
1) W pierwszej kolejności zostanie obliczona liczba punktów osobno dla każdego 

kryterium wg poniższych wzorów: 
a) liczba punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według wzoru: 
 

 C min 

C = ---------  x 100 x 80 % 
C o  

 
gdzie: 
C min     - cena brutto oferty najtańszej  
C o        - cena brutto oferty ocenianej 

 
b) liczba punktów w kryterium „Gwarancja jakości” (G) zostanie obliczona według 

wzoru: 
Kryterium „Gwarancja jakości” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego 
przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta” okresu gwarancji jakości. 
Wykonawca, który zadeklaruje wartość: 12 miesięcy – otrzymuje 0 pkt. 
 

    (G o – 12) 
G =  -------------------  x 100 x 10 % 

                                (36 – 12)   
                                     

gdzie: 
G o    - okres gwarancji jakości wyrażony w miesiącach  

zadeklarowany w ofercie ocenianej 
 

b) liczba punktów w kryterium „Siła zamknięcia” (F) zostanie obliczona według 
wzoru: 

Kryterium „Siła zamknięcia” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez 
Wykonawcę sile zamknięcia wyrażonej w kN. 
Wykonawca, który zadeklaruje wartość: 1800 kN – otrzymuje 0 pkt. 
 

  (F o – 1800) 
F =  -------------------  x 100 x 10 % 

                            (Fmax – 1800)   
                                     

gdzie: 
F o    - siła zamknięcia wyrażona w kN zadeklarowana  

w ofercie ocenianej 
Fmax    - największa siła zamknięcia wyrażona w kN spośród wszystkich 

ofert 
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2) Następnie zostanie obliczona suma punktów za poszczególne kryteria (S).  

 
S = C + G + F [pkt] 

 
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę 
punktów. 
 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 
 

4. 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. 

 
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. 
3. W przypadku jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawców współdziałających w ramach 
spółki cywilnej, to pełnomocnik spółki będzie miał obowiązek dostarczyć zamawiającemu 
umowę spółki. 
4. W przypadku jeżeli oferta zostanie złożona przez podmioty współdziałające  
w ramach konsorcjum, to pełnomocnik konsorcjum będzie miał obowiązek dostarczyć 
zamawiającemu umowę regulującą współpracę członków konsorcjum. 
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XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

1. 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. 

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 przewidziane  
w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa 
w art. 154 pkt 5 ustawy. 

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 

I. Odwołanie 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

-  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
-  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
-  odrzucenia oferty odwołującego. 
2)  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej Izbą) w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4)  Termin wniesienia odwołania: 
a) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane faksem lub 
drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni — jeżeli zostały przesłane pisemnie. 

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pilźnie. 
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c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 
ustawy. 

6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. 

Szczegółowe kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 – 198 
ustawy. 
II. Skarga do sądu 

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego. 

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Szczegółowe kwestie odnoszące się do skargi do sądu przedstawione są w art. 198a – 198g 
ustawy. 

 

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 2015 r. poz. 2164). 
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