Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
37-700 Przemyśl ul. Grodzka 8
tel. (0 – 16) 678-39-60, fax. (0 – 16) 678-62-91
e-mail: pbp@biblioteka.przemysl.pl
NIP: 795-10-48-056
REGON: 000282748

Przemyśl, dnia 30.08.2016 r.
PBP-V-270/1/16

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OGŁOSZONEGO
PRZEZ PRZEMYSKĄ BIBLIOTEKĘ PUIBLICZNĄ NA:

DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW PRZESUWNYCH DO PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
-Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831,969 i 1020)

1. Zamawiający
Zamawiającym jest:
Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego, 37-700 Przemyśl, ul. Grodzka 8
tel.(16) 678-39-60,
fax.(0-16) 678-62-91,
NIP 795-10-48-056,
REGON 000282748.
Wszelkie pisma w sprawie przetargu Wykonawca adresuje: Przemyska Biblioteka
Publiczna im. I. Krasickiego, 37-700 Przemyśl, ul. Grodzka 8.
Przetarg – DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW PRZESUWNYCH DO PRZEMYSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne
zapytania, były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony w pkt 1 i opatrzone numerem
sprawy:
PBP-V-270/1/16
2. Informacje o trybie zamówienia
Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 r. poz.
831,969 i 1020).
3. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż regałów przesuwnych do
Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. I. Krasickiego, 37-700 Przemyśl, ul. Grodzka 8
3.1.

Zakres prac określony został w załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

3.2. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty, zapoznać się z miejscem
montażu i samodzielnie wykonać pomiary.
3.3.

Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń.

3.4.

Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty.

3.5. Jeśli w opisach występują: nazwy konkretnego producenta, modelu, typu, konkretny
symbol producenta lub produkt czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie
jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty
równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz
funkcjonalnych.
3.6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 4. do SIWZ.
3.7. Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia, licząc od
daty odbioru przedmiotu dostawy, wynosi 24 m-ce.

Wspólny Słownik Zamówień /CPV/: 39150000-8 – różne meble i wyposażenie, 39155000-3 meble biblioteczne, 39131100-0 - regały archiwalne.
4. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.
5. Wymagania stawiane wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. nie podlegają wykluczeniu,
5.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie przez Wykonawcę braku podstaw do
wykluczenia.
7.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli
Wykonawca przedłoży:
Lp.
1.

Warunek
dot. posiadania kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych
przepisów,

2.

dot. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej,

3.

dot. zdolności technicznej lub
zawodowej.

Dokument
Nie precyzuje się.

Dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę 150000 zł.
1. Jak w pkt 8.2.

7.2. Wykazanie przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wykonawca winien przedłożyć:
7.2.1. oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - którego wzór stanowi
załącznik nr 6. do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
dokument ten składa każdy z nich.
7.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich.

7.2.3. 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 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument
ten składa każdy z nich.
7.2.4. 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 potwierdzające, 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 ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich.
7.2.5. Wykonawca wraz z ofertą składa:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo
informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku składania oferty
przez wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy Pzp - składających ofertę
wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę)(jeśli
dotyczy).
7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, należy zastąpić je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
Formularz ofertowy z wykorzystaniem załącznika nr 1. do SIWZ

8.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych
wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi
zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
8.1.1. oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - którego wzór stanowi
załącznik nr 6. do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
dokument ten składa każdy z nich.
Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi
załącznik do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
dokument ten składa każdy z nich.
8.2.Wykaz co najmniej trzech dostaw w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia złożenia oferty o wartości min 80000 zł,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania - z wykorzystaniem załącznika nr 7. do SIWZ.
8.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.4. 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 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
8.5. 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 potwierdzające, 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 ofert.
8.6. Wykonawca wraz z ofertą składa:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo
informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w przypadku składania oferty
przez wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy Pzp- składających ofertę
wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę)(jeśli
dotyczy).
9. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 5 dni – terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i
braku podstaw wykluczenia.
9.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania,
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
9.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

9.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dot. 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 2006 r., poz. 352).
10. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1158 z późniejszymi zmianami).
11. Jeżeli o udzielenia zamówienia ubiega się konsorcjum, to Zamawiający wymaga aby za
wystawienie faktury odpowiadał pełnomocnik konsorcjum lub lider konsorcjum.
12. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
12.1. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18
ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych (Dz.U z 2016 r. poz. 1020) ustaw składanie ofert odbywa się 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 lub za pośrednictwem
posłańca.
12.2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp. Powyższy zapis nie dotyczy dokumentów o których mowa w art. 25 ust.1 oraz art. 26
ust. 2d ustawy Pzp.
12.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
12.4. Adres zamawiającego do korespondencji:
Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego, 37-700 Przemyśl, ul. Grodzka 8
12.5. Nr faksu zamawiającego: (0 – 16) 678-62-91
12.6. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: e-mail: pbp@biblioteka.przemysl.pl
12.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej
postępowania.
12.8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
12.9. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując
swoje zapytania na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres zamawiającego podany w
pkt.12.4.,5,6.
12.10. Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień w
godzinach 8.00 – 15.00 jest:
Pani Elżbieta Woźniczka,
tel. (0-16) 678-39-60
lub Pan Janusz Misiak
tel. 602 382 803

13. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu
terminu składania ofert.
15. Opis sposobu przygotowywania ofert.
15.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
15.1.1 wypełniony formularz oferty – zał. nr 1. do SIWZ, w którym należy wpisać cenę
wykonania zamówienia.
15.2. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty
wskazane w pkt 8. SIWZ.
15.3. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty:
15.3.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15.3.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
15.3.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do
reprezentowania wykonawcy.
15.3.4 Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania 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.
Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z
oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
15.3.5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia (części
zamówienia) podwykonawcom zobowiązany jest udzielić informacji w w/w zakresie
w załączniku nr 1. do SIWZ.
15.3.6. Forma oferty powinna 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 lub kopercie. Na kopercie
lub opakowaniu należy zamieścić informacje:
Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa i adres Zamawiającego: Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego,
37-700 Przemyśl, ul. Grodzka 8
Oferta na : – DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW PRZESUWNYCH DO PRZEMYSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Nie otwierać przed: 9 września godz.10:00
15.4. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może
zmienić lub wycofać swoją ofertę.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
16.1. Ofertę należy złożyć w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, 37-700 Przemyśl,
ul. Grodzka 8, w sekretariacie ( I piętro budynku głównego) - do godziny 9:30 do dnia 9
września 2016 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu
na przyczyny opóźnienia.
16.2. Oferty zostaną otwarte w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, 37-700 Przemyśl, ul.
Grodzka 8, w gabinecie Dyrektora PBP – I p. o godzinie 10:00 w dniu 9 września 2016 r.
16.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
17. Opis sposobu obliczenia ceny.
17.1. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem
VAT).
17.2. Cenę należy podać jako cenę netto, do niej należy doliczyć podatek VAT w
obowiązującej wysokości na dzień składania oferty. Po zsumowaniu podać cenę brutto
wykonania zamówienia.
17.3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17.4. Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym
podatki, cła i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z
przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć
wpływ na cenę zamówienia.
18. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
18.1. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
18.1.1. jest niezgodna z ustawą;
18.1.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
18.1.3. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
18.1.4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
18.1.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
18.1.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
18.1.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
18.1.8. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, ustawy Pzp na
przedłożenie terminu związania z ofertą.
18.2. Oferty ważne złożone w terminie, przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu i nie
podlegające odrzuceniu, będą oceniane (punktowane) według ustalonych przez zamawiającego
kryteriów.
18.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.

Kryterium i sposób oceny ofert.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria o
następującym znaczeniu procentowym:
1) cena - 90 %
2) gwarancja - 10 %
1) cena:
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość
punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Wc
Cena oferty badanej
C – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena”
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 90
2) gwarancja: - okres gwarancji wykonania nie może być krótszy niż 24 miesiące,
Maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja” otrzyma oferta z najdłuższym
terminem gwarancji. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „gwarancja” zostanie
określona:
G – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „gwarancja”
10 % ( pkt ) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji – 60 m-cy i dłuższy
6 % ( pkt ) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji - 48 m-cy
2 % ( pkt ) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji - 36 m-cy
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż 60 m-cy, Wykonawca
otrzyma ilość punktów przypadającą za okres 60 m-cy.
Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C) ,
i „gwarancja” (G).
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 najniższą ceną.
18.4. Każda oferta według podanych wyżej kryteriów, podlega indywidualnej ocenie przez
wszystkich członków komisji przetargowej.
18.5. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie
proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
18.6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty
będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
19.1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4. do niniejszej SIWZ,

z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikłych z udzielonych odpowiedzi na zapytania
Wykonawców, lub dokonanych modyfikacji lub zmian przez Zamawiającego.
19.2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryterium przyjętym w SIWZ.
19.2.1 Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku
nie złożenia odpowiednich dokumentów wraz z ofertą, będzie żądał od Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dokumentu lub dokumentów, z których będzie
wynikać uprawnienie do podpisania umowy.
19.3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą
elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w inny sposób.
Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostanie złożona tylko 1 oferta.
19.4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.
20. Unieważnienie postępowania.
20.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, w
przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
21. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy.
21.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4. do SIWZ.
21.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy – w zakresie:
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizacje przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT.
22. Środki ochrony prawnej.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy
Pzp..
22.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenie warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
23. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
24. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
.

Wykaz załączników do specyfikacji.
1.

Formularz oferty - zał. nr 1.

2.

Formularz cenowy - zał. nr 2.

3.

Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3.

4.

Wzór umowy - zał. nr 4.

5.

Dokument gwarancyjny – zał. nr 5.

6.

Oświadczenie wykonawcy – zał. nr 6.

7.

Wykaz wykonanych dostaw – zał. nr 7.

Zał. nr 1.
Formularz Oferty
Wykonawca:
……………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu
nieograniczonego na: DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW PRZESUWNYCH DO
PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
składam ofertę :
na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Formularzem Cenowym Zał. nr 2. do
SIWZ.
.
Cena netto za cały zakres zamówienia ...................................zł
Podatek VAT ….% w kwocie ……………………………….zł
Cena brutto za cały zakres zamówienia …………..................... zł
(słownie cena brutto oferty:
.....................................................................................................)
Oświadczam, że całość zamówieniem wykonam w terminie do dnia …………………
Oświadczam, że udzielam ………….miesięcznej gwarancji na dostarczone i
zamontowane regały przesuwne.
Oświadczam, że składając ofertę, warunki zamawiającego określone w SIWZ spełniam
sam* / spełniam w oparciu o art.26 ust.2b o potencjał innych podmiotów* i oświadczam
że będą one brały udział w realizacji części zamówienia/ nie będą brały udziału w
realizacji zamówienia.
Oświadczam, że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w SIWZ.
Oświadczam, że akceptuję 21 dniowy termin płatności faktury.
Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą co najmniej 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ i wszelkimi warunkami dodatkowymi w tym mogłem
dokonać wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do montażu regałów i nie wnoszę uwag.
Oświadczam, że przy realizacji zamówienia objętego postępowaniem będę* / nie będę*/
korzystać z usług podwykonawców.
Oświadczam, że akceptuję wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 4. do niniejszej
specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej z tym
wzorem.
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzegam sobie dokumenty
(zabezpieczone oddzielnym opakowaniem) wyszczególnione w spisie treści pod

pozycjami ..........................................................................................
(Zamawiający przypomina, że w przypadku zastrzeżenia dokumentów należy do
oferty załączyć dowody potwierdzające, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa ).
Osobą uprawnioną do udzielania informacji na temat złożonej oferty jest
.......................................................................................... telefon ...............................................
fax ...............................................................
Korespondencje związaną ze złożoną przeze mnie ofertą przetargową proszę kierować
na adres : …………………………………………………………………………………..
nr telefonu ……………………….nr faksu ……………………………………………..
Oferta moja składa się z ........... stron kolejno ponumerowanych od nr ........ do nr ............

Data : ...............................................

.......................................................
( podpis wykonawcy)
*· niepotrzebne przekreślić

FORMULARZ CENOWY

Zał. nr 2.

DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW PRZESUWNYCH DO PRZEMYSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Parametry regałów przesuwnych:
1. Magazyn 1 System A
- wysokość regałów z szynami.
ok. 2360 mm
- głębokość półek
450 mm
- długość półek:
1200 mm ,
- światło/odstęp/ między półkami
407 mm
- nośność półki:
min 80 kg
- ilość półek w regale
5 szt. + 1 zamykająca
- łączna długość półek użytkowych
324 mb
- napęd ręczny korbowy z blokadą, stężenia krzyżowe, ściany boczne pełne, antywyważniki
Wartość dostawy i montażu regałów: …………….. zł netto, ………….. zł brutto

2. Magazyn 1 System B
- wysokość regałów z szynami.
ok 2680 mm
- głębokość półki:
300 mm
- długość półek:
1200 mm
- światło/odstęp/ między półkami
327 mm
- nośność półki:
min 80 kg
- ilość półek w regale
7 szt. + 1 zamykająca
- łączna długość półek użytkowych
316,4 mb
- napęd ręczny korbowy z blokadą, stężenia krzyżowe, ściany boczne pełne, antywyważniki
Wartość dostawy i montażu regałów: …………….. zł netto, ………….. zł brutto
3. Magazyn 2 System Ci D
- wysokość regałów z szynami.
ok 2680 mm
- głębokość półki:
300 mm
- długość półek:
1000 mm i 1200mm
- światło/odstęp/ między półkami
327 mm
- nośność półki:
min 80 kg
- ilość półek w regale
7 szt. + 1 zamykająca
- łączna długość półek użytkowych
414,4 mb
- napęd ręczny korbowy z blokadą, stężenia krzyżowe, ściany boczne pełne, antywyważniki
Wartość dostawy i montażu regałów: …………….. zł netto, ………….. zł brutto
4. Magazyn Wypożyczalni
- wysokość regałów z szynami.
- głębokość półki:
- długość półek:
- światło/odstęp/ między półkami
- nośność półki:
- ilość półek w regale

ok

2880 mm
250 mm
1000 mm i 1200 mm
307 mm
min 80 kg
8 szt. + 1 zamykająca

- łączna długość półek użytkowych
969,6 mb
- napęd ręczny korbowy z blokadą, stężenia krzyżowe, ściany boczne pełne, antywyważniki
Wartość dostawy i montażu regałów: …………….. zł netto, ………….. zł brutto

Łączna wartość zamówienia (suma 1+2+3+4) ……………… zł netto, …………… zł brutto

Zał. nr 3.
Opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS REGAŁÓW PRZESUWNYCH
1. Konstrukcja szyn i podłogi
Szyny należy wykonać ze stopów aluminium z odpowiednio ukształtowanego profilu,
montowane nawierzchniowo bez ingerencji w posadzkę. Przestrzeń między szynami należy
wypełnić podłogą własną regałów w kolorze szarym i zakończyć listwami najazdowymi,
umożliwi to operowanie wózkiem między regałami i zabezpieczy przed możliwością potykania
się o szynę.
Najazdy należy wykonać ze stopów aluminium. Szerokość najazdu: 120 - 140 mm, minimalny
kąt nachylenia najazdu: 120 stopni. Podłogę własną regałów należy wykonać z płyty meblowej
dwustronnie laminowanej o gr. 22-25 mm, w kolorze szarym.
2. Konstrukcja podstawy regału
Podstawy (podwozia regału) powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 2 - 3 mm.
Podstawy polakierować proszkowo na kolor grafitowy RAL7016. Wysokość podstaw jezdnych:
70 mm. Do każdej podstawy jezdnej zainstalować po dwa łożyskowane koła o średnicy 70 - 80
mm i szerokości 30 mm. Koła należy wykonać z materiałów zapewniających cichobieżność.
Każdą podstawę jezdną wyposażyć w antywyważniki, tzn. elementy konstrukcyjne, które w
połączeniu z konstrukcją szyny jezdnej uniemożliwiają wypadnięcie regału z torowiska i
przewrócenie się regału. W celu zabezpieczenia dłoni pracowników obsługujących regały do
każdej podstawy zainstalować odboje dystansowe o szerokości 25 - 35 mm.
3. Konstrukcja ściany bocznej regału
Ścianę boczną regału należy wykonać z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL 9002. Ściana boczna powinna być wykonana jako pełna z jednego arkusza blachy. W
celu zapewnienia sztywności, usztywnić ściany przez odpowiednie wyprofilowanie brzegów zagięcie stanowiące profil zamknięty, tzw. słupek ściany o wymiarach min. 30x30 mm.
Dodatkowo ściana boczna powinna posiadać panel wypełniający, uniemożliwiający wpadanie
książek pomiędzy ścianę a półkę.
W słupkach ściany bocznej należy wykonać otwory do umieszczenia zaczepów półek. Zaczepy
montowane w ścianie bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Otwory do umieszczenia zaczepów
półek w ścianie bocznej rozmieścić co 20 mm na całej wysokości.
W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności regałów ściany boczne stężyć usztywnieniami
krzyżowymi. Każdy regał jezdny od strony czołowej należy wyposażyć w panel osłaniający,
wykonany z płyty o podwyższonej odporności na ogień. Grubość płyty panelowej co najmniej 18
mm.
4. Konstrukcja półki regału
Półki należy wykonać z blachy stalowej, fosforanowanej i malowanej proszkowo na kolor jasnoszary RAL 9002. Półki należy polakierować po wykonaniu wszystkich otworów i zagięć
technologicznych. Grubość półek 25 - 30 mm, dłuższa krawędź półki zagięta co najmniej
trzykrotnie, a krótsza krawędź półki co najmniej dwukrotnie, pod kątem prostym.
Każda półka musi być regulowana niezależnie, zamontowana na oddzielnych czterech zaczepach
(prosty, ręczny montaż), konstrukcja uniemożliwiająca ich wypadanie przy montażu lub
demontażu półki. Wytrzymałość półek/ nośność/: co najmniej 80 kg/mb półki.

5. System napędu mechanicznego
W regałach jezdnych napęd ręczny korbowy – łańcuchowy z odpowiednio dobraną przekładnią
redukcyjną. Przesuw regału poprzez obrót trójramiennej korby. Długość ramienia korby od
środka do uchwytu 175 - 200 mm. Korba powinna być wykonana z tworzywa sztucznego,
natomiast sam uchwyt korby z materiału, który ma zapobiegać poślizgowi dłoni na uchwycie
podczas obrotu korby. Uchwyt powinien się obracać niezależnie od obrotu całej korby.
Mechanizm musi być wyposażony w blokadę, umożliwiającą zablokowanie regału w dowolnym
miejscu. Średnica uchwytu nie mniej niż 30 mm.
Wymiary i pojemność regałów przesuwnych
Magazyn 1 System A
- wysokość regałów z szynami.
ok. 2360 mm
- głębokość półek
450 mm
- długość półek:
1200 mm ,
- światło/odstęp/ między półkami
407 mm
- nośność półki:
min
80 kg
- ilość półek w regale
5szt. + 1 zamykająca
- łączna długość półek użytkowych
324 mb
- napęd ręczny korbowy z blokadą, stężenia krzyżowe, ściany boczne pełne, antywyważniki
Magazyn 1 i 2 System B,C i D
- wysokość regałów z szynami.
ok 2680 mm
- głębokość półki:
300 mm
- długość półek ( sekcji regału):
1200 mm, 1000 mm
- światło/odstęp/ między półkami
327 mm
- nośność półki:
min
80 kg
- ilość półek w regale
7 półek użytkowych . + 1 zamykająca
- łączna długość półek użytkowych ( system B,C,D)
730,80 mb
- napęd ręczny korbowy z blokadą, stężenia krzyżowe, ściany boczne pełne, antywyważniki
Magazyn Wypożyczalni
- wysokość regałów z szynami.
ok 2880 mm
- głębokość półki:
250 mm
- długość półek ( sekcji ,regału):
1000 mm i 1200 mm
- światło/odstęp/ między półkami
307 mm
- nośność półki:
min
80 kg
- ilość półek w regale
8 szt. + 1 zamykająca
- łączna długość półek użytkowych
969,6 mb
- napęd ręczny korbowy z blokadą, stężenia krzyżowe, ściany boczne pełne, antywyważniki

W załączeniu – rysunek przedstawiający zamontowane regały.

Zał. nr 4. do SIWZ
projekt
Umowa nr …….2016
zawarta dnia ………………..w Przemyślu
pomiędzy Przemyską Biblioteką Publiczną im. Ignacego Krasickiego z siedzibą w Przemyślu
ul. Grodzka 8 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
1.dr Maciej Waltoś
2.Jadwiga Zybińska
a

Dyrektor
Główny księgowy

………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………………….
……………………………………………….
Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego na
stronie internetowej Zamawiającego na wykonanie zadania p.n. „DOSTAWA I MONTAŻ
REGAŁÓW PRZESUWNYCH DO PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”
o następującej treści:
1.

§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy regałów wraz z
ich montażem zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, zwanego

„przedmiotem dostawy”, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1. do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, które to
dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram robót.
4. Wykonawca ubezpieczy się na swój koszt od odpowiedzialności cywilnej związanej z
wykonaniem przedmiotu umowy (w dniu podpisania umowy wykonawca przedłoży
zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia).
5. Wykonawca zapewnia, że wyposażenie dostarczone w ramach realizacji niniejszej Umowy
będzie nowe (nieużywane) i wolne od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia na własne ryzyko i koszt do
miejsca dostawy, pod adresem:
Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego
37-700 Przemyśl ul. Grodzka 8
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym zgodnie z § 1. pkt 3.
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy na czas transportu i na czas
montażu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego

jakości.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie montażu regałów w pomieszczeniach
biblioteki i na jej terenie należytego ładu, porządku i przestrzegania przepisów BHP.
3. Wykonawca po zakończeniu dostawy i montażu przedmiotu umowy, zgłosi zamawiającemu
na piśmie gotowość przeprowadzenia procedury odbioru.
4. Z odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru, który podpiszą obie strony.
5. Do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie atesty potwierdzające
dopuszczenie przedmiotu dostawy do obrotu.
6. Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu, czy towar odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia
oraz czy jest wolny od wad fizycznych.
7. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu
wady towaru, nie sporządza się protokołu odbioru a przedstawiciele Zamawiającego przekażą
Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń, co do towaru
i/lub montażu.
1.

8. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności koszty transportu,
ubezpieczenia i montażu pokrywa Wykonawca.
9. Za dostarczony przedmiot umowy szczególnie za stan techniczny odpowiada Wykonawca do
czasu protokolarnego odbioru całego przedmiotu dostawy przez Zamawiającego.
§ 2.
1. Terminy zakończenia przedmiotu zamówienia /dostaw i montażu wyposażenia/:
- do dnia ………………..2016 r.
2. Za dochowanie wskazanego w ust.1 terminu Strony niniejszej umowy uznają podpisanie
przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru całości przedmiotu dostawy.
§ 3.
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie Umowy, zwane dalej „wynagrodzeniem
umownym brutto”, w wysokości ............................ złotych (słownie ……………………
złotych). Wynagrodzenie umowne brutto obejmuje należny podatek od towarów i usług.
2. Wynagrodzenie umowne obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją
przedmiotu zamówienia (min. transport, montaż i ubezpieczenie), zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do
21 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
a) oryginału faktury VAT .
b) bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony
umowy, w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust 1 pkt. b), stanowi podstawę do wystawienia przez
Wykonawcę faktury.
3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy
nr...................................................................................
………………………………
na
podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby
trzecie.
6. Wypłata wynagrodzenia będzie uzależniona od złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o
niezaleganiu z płatnościami na rzecz podwykonawców.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcami będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym przez
Wykonawców pełnomocnikiem.
§5
1. Zakres robót, który Wykonawca będzie wykonywał osobiście obejmuje:
………………………………………………………………………………………..
2. Zakres robót, który Wykonawca powierzy Podwykonawcy/ Podwykonawcom/ obejmuje:
1)_______________________________________________________
(zakres)
(nazwa Podwykonawcy)
2)___________________________________________________________________
(zakres)
(nazwa Podwykonawcy)
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników
podwykonawców.
§ 6.
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru w formie pisemnej załączając dokumentację
odbiorową obejmującą: certyfikaty i aprobaty. Datą zgłoszenia odbioru jest dzień doręczenia
ostatniego z wymaganych dokumentów.
2. Zamawiający powołuje komisje odbioru w ciągu 2 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawcę.
3. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 5-tym dniu roboczym
licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.
4. Za datę zakończenia przedmiotu umowy ustala się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
5.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,
5.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
a)
jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§ 7.
1. Wykonawca udziela gwarancji na dostawę regałów wraz z montażem na okres …………
miesięcy.
2. Okresy gwarancji będą liczone od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru.
3. W dniu zakończenia odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokument
Gwarancyjny, w którym gwarantuje między innymi że:
a) użyte materiały są pozbawione wad t.j. nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub
wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne
użytkowanie,
b) Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od
Zamawiającego pisemnego powiadomienia,
c) Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w okresie gwarancji w ciągu 7 dni od
otrzymania powiadomienia, lub nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie na
ryzyko i koszt Wykonawcy.
4. Warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie mogą w sposób sprzeczny z zasadami
uczciwej konkurencji ograniczać Zamawiającego w wyborze podmiotów do bieżącej
konserwacji elementów dostawy objętych gwarancją.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji muszą być usunięte przez Wykonawcę w
wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, uwzględniających specyfikę tych wad.
6. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi.
7. Okres gwarancji na dostawę wraz z montażem wykonaną w ramach gwarancji rozpoczyna się
na nowo od dnia dokonania ich odbioru przez Zamawiającego na piśmie.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,3 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku
niedotrzymania terminu wykonania Umowy,
b) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za
wady, liczonego od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,
c) 10% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art.
145 ust.1 ustawy Pzp w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.
3. W przypadku opóźnień w zapłacie faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do
ustawowych odsetek.
4. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w przypadku powstania
szkód z winy Wykonawcy, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

5. Zapłata kar umownych oraz odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy od wypełnienia
zobowiązań wynikających z umowy.
6. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia
umownego
§ 9.
Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie dochował terminu, o którym mowa w § 2 ust.1
umowy.
§ 10.
1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na niżej wskazane adresy:
Zamawiający: …………………………………
…………………………………
…………………………………
Wykonawca: …………………………………
…………………………………
…………………………………
2. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu dla
doręczeń. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na
wyżej wymieniony adres uznaje się za skutecznie doręczoną. Korespondencja pomiędzy
Stronami następować będzie za pomocą listu poleconego, doręczana osobiście za
potwierdzeniem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem, że fakt otrzymania korespondencji
druga strona potwierdza niezwłocznie tą samą drogą.
§ 11.
1. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej Umowy.
2. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 12.
1. W okresie realizacji Umowy, a także w okresie gwarancji i rękojmi za wady, Wykonawca jest
zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o następujących zdarzeniach:
a) zmianie siedziby Wykonawcy,
b) zmianie formy działalności przez Wykonawcę,
c) zawieszeniu działalności przez Wykonawcę,
d) wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Wykonawcy,
e) wszczęciu procedury zmierzającej do likwidacji Wykonawcy.
§ 13.
1. Zmiana warunków wykonania niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w zakresie i na
warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 14.
1. Zamawiający może od umowy odstąpić w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym – czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za
prace wykonane.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy- Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 16.
Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać
polubownie we własnym zakresie. W przypadku gdy negocjacje w tym przedmiocie nie
doprowadzą do rozwiązania sporu, strony poddają spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
§ 17.
Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla
Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
.........................................

WYKONAWCA
............................................

Zał. nr 5.

Dokument gwarancyjny
........................... dnia ..........................
Nazwa Gwaranta : ....................................................................................................................
z siedzibą : ...............................................................................................................................
(adres do korespondencji: ......................................................................................................)
udziela gwarancji na roboty p.n. „DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW PRZESUWNYCH DO
PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”
objętych umową nr........................... z dnia..................................................
1.Użyte materiały są pozbawione wad t.j. nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub
wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie.
2. Na dostarczone i zamontowane regały Wykonawca udziela …………miesięcznej Gwarancji
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę na własny koszt niezwłocznie po
otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ciągu 7 dni od otrzymania
powiadomienia, lub nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie na ryzyko i koszt
Wykonawcy.
5. Okres gwarancji na dostawę wraz z montażem wykonaną w ramach gwarancji rozpoczyna się
na nowo od dnia dokonania ich odbioru przez Zamawiającego na piśmie.

......................................
/pieczątka firmy /

........................................
/podpis pełnomocnego
przedstawiciela firmy/

Zał. nr 6.
Zamawiający:
……………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:
……………………………………………
…………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………
…………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ………………………………………………………………….………….(nazwa
postępowania),prowadzonego

przez ………………….……….(oznaczenie zamawiającego),oświadczam, co

następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie
ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 1314, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e
podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie

podlega/ą wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Załącznik nr 7. do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW PRZESUWNYCH DO PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Nazwa wykonawcy …..............................................................................................
Adres wykonawcy

…..............................................................................................

Miejscowość ….............................................

Data …..................

Wykaz co najmniej trzech dostaw w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc do dnia złożenia oferty o wartości min 80000 zł,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych
dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i prawidłowo zamontowane w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada
niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.
Lp.

Odbiorca / Miejsce
wykonania

Wartość
brutto

Zakres
przedmiotowy

Data rozpoczęcia /
zakończenia

1.
2.
3.
4.
5.
Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane dostawy zostały prawidłowo
ukończone (Referencje).

_____________________________
Czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

