
NR POSTĘPOWANIA P17/2019

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na zakup ciągnika do pielęgnacji boisk ŚOSiR 

 CPV 16.70.00.00

ZAMAWIAJĄCY: 
Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji , 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35

Postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz.
1579 t.j. ze zm.), zwaną dalej ustawą

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  fabrycznie  nowego  (  rok  produkcji  2019)
ciągnika do pielęgnacji boisk ŚOSiR.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  , parametry techniczne   określa  formularz
rzeczowy , które stanowią  załącznik do projektu umowy  do niniejszej SIWZ.

1.1. OPIS ZADADNIA
1.1.1. Zadanie polega na zakupie ciągnika do pielęgnacji boisk i terenów zielonych 

Zamówienie  ma  być  zrealizowane  zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowymi
określonymi w załączniku do projektu umowy.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie  przewiduje realizacji  zamówień,  o  których mowa w art.  67 ust.1
pkt.6.

5. Zamawiający  dopuszcza  zatrudnienie  podwykonawców  do  wykonania  części
zamówienia.
Zamawiający  żąda  wskazania  w  ofercie  części  zamówienia,  którą  wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz wskazanie firm podwykonawców. 
W  przypadku  braku  takiej  informacji  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  wykona
przedmiot  zamówienia  własnymi  siłami.  Wykonawca  odpowiada  za  działania
i zaniechanie działań ewentualnych podwykonawców jak za własne.

6. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować  w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

7. Opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1   O zamówienie  mogą  się  ubiegać  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  udziału
określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:
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7.1.1  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

         Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia
w/w warunek, 

7.1.2  sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia
w/w warunek, 

7.1.3  zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem wiedzy

i doświadczenia zawodowego, wyrażającego się wykonaniem w okresie ostatnich
trzech  lat  licząc  od  dnia  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  niniejszego
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej: 
a)  co  najmniej  2 dostaw  ciągnika  do  prac  związanych  z  utrzymaniem  boisk

trawiastych  o wartości brutto nie mniejszej niż 150.000,00 zł każda.

7.2   O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.2.1  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy 

7.2.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1,2,3,4 i 8 ustawy

7.3. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń,
dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie
spełnia”  w  oparciu  o  informacje  zawarte  w  wymaganych  dokumentach
i  oświadczeniach,  o  których  mowa  w niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.  Oświadczenia  i  dokumenty  oceniane  będą  pod  względem  ich
aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu. 
Nie  spełnienie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie  wykluczeniem
Wykonawcy  z  postępowania.  Ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  z  postępowania
uznaje się za odrzuconą.

8. Wykaz oświadczeń i  dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku
podstaw wykluczenia:

8.1.  Wykaz  oświadczeń  składanych  przez  Wykonawcę  w  celu  wstępnego
potwierdzenia,  że  nie  podlega  on  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki
w postępowaniu: 

8.1.1. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone art. 22 ust.1b ustawy na
formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

8.1.2. oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia  wg załącznika nr 3
do SIWZ

W przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców należy spełnić warunki
wymieniowe w punkcie 8.6 SIWZ
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów,  dokumentów wymaganych w pkt. 8.2 i
8.3.
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8.2.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  w
postępowaniu  na  wezwanie  Zamawiającego  w  celu  potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych które należy przedłożyć:

8.2.1.  wykaz  wykonanych  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  dostaw,  a  jeżeli  okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj.:
a)  co  najmniej  dwóch   dostaw  ciągnika  do  prac  związanych  z

utrzymaniem boisk  trawiastych   o  wartości brutto  nie  mniejszej  niż
150.000,00 zł każda.

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy  zostały  wykonane  oraz  załączenia  dowodów  określających,  czy  te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 5 do
SIWZ, przy czym dowodami o których mowa są: referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez  podmiot,  na  rzecz  którego dostawy były  wykonywane,  a  w
przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływam terminu składania ofert.

8.3.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  składanych  przez  Wykonawcę  
w  postępowaniu  na  wezwanie  Zamawiającego  w  celu  potwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych które należy przedłożyć:

8.3.1. 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.5 pkt.1
ustawy, 

8.3.2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  inny  dokument
potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami,  w  szczególności  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,

8.3.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  lub  inny  dokument
potwierdzający,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  właściwym  organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w  szczególności  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,

8.4  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast  dokumentów, o których mowa w pkt.  8.3.1,
8.3.2 i 8.3.3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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        a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł  porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w
szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
decyzji właściwego organu,

        b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
            Dokumenty, o których mowa w pkt.8.4 lit.a powinny być wystawione nie wcześniej

niż  3  miesiące przed upływem terminu składania  ofert.  Dokumenty,  o  których
mowa w pkt. 8.4.lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,

8.4.1 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt. 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub  oświadczenie  osoby,  której  dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed
notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8.5 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej  wg załącznika nr 4.  W przypadku przynależności do tej samej
grupy  kapitałowej  Wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawcy
przekazują zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

8.6.   Powoływanie się na zasoby innych podmiotów.

8.6.1. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić
Zamawiającemu,  iż  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  zasobami  tych
podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8.6.2. Zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie
warunków udziału  w postępowaniu oraz zbada,  czy nie  zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.13-22 i ust.5
pkt.1,2,3,4 i 8 ustawy.

8.6.3. Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w  zakresie,  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  
w  postępowaniu  składa  także  wymienione  w  punkcie  8.1  oświadczenia
dotyczące tych podmiotów.

8.6.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.6.1
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
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aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania
zamówienia,  jeżeli  wykaże  zdolności  techniczne lub  zawodowe potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8.6.5. Zamawiający  żąda  od  wykonawcy,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art.  22a ustawy,  przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.3.1, 8.3.2,
8.3.3 SIWZ

8.6.6. W celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  innych  podmiotów  w  stopniu  umożliwiającym  należyte
wykonanie  zamówienia  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący  wykonawcę  z  tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda od
wykonawców dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

9. Opis sposobu przygotowania oferty.

9.1 Oferta musi zawierać:
a. wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ),
b. dowód wniesienia wadium
c. oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału

w postępowaniu (wymienione w pkt.8 SIWZ)
d. wypełnione załączniki do projektów umów - formularze rzeczowe
e. w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,

o którym mowa w pkt.9.6 lit.c),
f. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument

stwierdzający  ustanowienie  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o  zamówienie  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o
udzielenie  niniejszego zamówienia  publicznego albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9.2  Treść  złożonej  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.  Zaleca  się  wykorzystanie  formularzy  przekazanych  przez
Zamawiającego.  Dopuszcza  się  w  ofercie  złożenie  załączników  opracowanych
przez  Wykonawcę,  pod  warunkiem,  że  będą  one  identyczne  co  do  treści  z
formularzami  opracowanymi  przez  Zamawiającego.  Oferty  Wykonawców,  którzy
dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

        W przypadku, gdy z sytuacji Wykonawcy wynika, że nie jest konieczne wypełnienie
któregoś z załączników wpisuje on na jego formularzu „nie dotyczy”.

9.3   Oferta i załączniki do niej powinny być sporządzone w języku polskim.
 
9.4  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  muszą  być  składane  wraz  z  ich

tłumaczeniem na język polski.

9.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań.

9.6  Oferta  i  załączniki  do  oferty  muszą  być  podpisane  przez  upoważnionych
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przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
a) w  przypadku  składania  dokumentów  w  formie  kopii,  muszą  być

poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  upoważnione(ego)ych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt.c),

b) poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  winno  być  sporządzone  
w sposób umożliwiający identyfikację  podpisu (np.  wraz z  imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem),

c) w  przypadku  podpisywania  oferty  lub  poświadczenia  za  zgodność  z
oryginałem kopii  dokumentów przez osob(ę)y nie  wymienione w dokumencie
rejestracyjnym  (ewidencyjnym)  Wykonawcy,  należy  do  oferty  dołączyć
stosowne pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii przez notariusza.

9.7  Zamawiający  może  żądać,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie  wyjaśnień
dotyczących złożonej oferty

9.8 Zmawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami) była
parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

9.9  Zamawiający zaleca,  aby oferta  wraz  z  załącznikami  była  zestawiona  w  sposób
uniemożliwiający jej dekompletację,

9.10  Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty)
muszą być  parafowane (lub podpisane)  własnoręcznie  przez osoby podpisujące
ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

9.11  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  art.  96  ustawy,  oferty  składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i  podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  jeśli  Wykonawca,
nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  zastrzegł,  że  nie  mogą  one  być
udostępnione.

a) przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.4  ustawy  z  dnia
16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  /Dz.U.  z  2018  r.
poz.419  t.j.  ze  zm./  rozumie  się  nieujawnione  do  wiadomości  publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  co  do  których  przedsiębiorca
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,

b) Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone  jako  tajemnica
przedsiębiorstwa  były  przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej
kopercie  oznakowaniem  „tajemnica  przedsiębiorstwa”  lub  spięte  (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty,

c) zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa
w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie
art. 89 ust.1 pkt.1 ustawy,

d) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie,

e) udostępnianiu  podlega  protokół  wraz  z  załącznikami.  Załączniki  do  protokołu
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mogą  być  udostępniane  po  dokonaniu  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od
chwili ich otwarcia.

f) udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać będzie się wg
następujących zasad:
 osoba zainteresowana, zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego

pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np.
ofert),

 Zamawiający  ustali  zakres  informacji,  które  mogą  być  Wykonawcy
udostępnione,

 po  przeprowadzeniu  powyższych  czynności  Zamawiający  ustali  miejsce,
termin  i  sposób  udostępniania,  o  czym  poinformuje  zainteresowanego  w
pisemnym zawiadomieniu 

9.12  Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia.  
         W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w  odniesieniu  do  wymagań  postawionych  przez  Zamawiającego,  każdy
z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi oddzielnie złożyć
dokumenty określone w pkt. 8.3 SIWZ,

b) Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  oraz  zawarcia  umowy  o  udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego,

c) Wypełniając formularz ofertowy oraz pozostałe  dokumenty powołujące się na
„Wykonawcę”; w miejscu np. ”nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum,

9.13  Wykonawcy  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem
oferty.

9.14 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.  Kontakt między Wykonawcą a Zamawiającym.

10.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
Kontakt z Zamawiającym:

 drogą elektroniczną - e-mail – o  sir@osir.swidnica.pl
 pisemnie na adres  58-100 Świdnica, ul. Ślaska 35 

10.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomie-
nia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  pod  warunkiem,  że  wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Za-
mawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczone-
go terminu składania ofert. 

10.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.
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10.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonaw-
com, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujaw-
niania źródła zapytania.

10.6. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej.

10.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie  po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  
w pkt.10.3 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

10.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wnio-
sku, o którym mowa w pkt.10.3 SIWZ.

10.9. Osoby upoważnione przez Zamawiający do kontaktowania się z Wykonawcami:

Jan Czałkiewicz   – PO Dyrektor ŚOSIR
  (sprawy merytoryczne)

Marcin Kistela –   specjalista ds. przetargów  (sprawy proceduralne)

11. Wadium

11.1 Oferta winna być zabezpieczona wadium o wartości: 3500 zł ( trzy  tysiące pięćset 
złotych )

11.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach  bankowych,  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy

oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym,  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze
poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

11.3 Wadium w  formie  pieniężnej  należy  wnieść  przelewem na  rachunek  bankowy
Zamawiającego w PEKAO S.A. 07 1240 1978 1111 0010 1494 7790

11.4 Wadium wnoszone  w  formie:  poręczenia  bankowego,  poręczenia  spółdzielczej
kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  gwarancji  bankowej,  gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie  ŚOSiR , 58-100
Świdnica, ul. Śląska 35  (nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do
oferty)

11.5 Z  treści  gwarancji  (poręczenia)  musi  jednoznacznie  wynikać  jaki  jest  sposób
reprezentacji  Gwaranta.  Gwarancja  musi  być  podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątka
lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska).

11.6 Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone  przez  Zamawiającego  w  terminie  związania  ofertą,  zobowiązanie
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Gwaranta  do wypłaty Zamawiającemu pełnej  kwoty wadium w okolicznościach
określonych art.46 ust.4a i 5 prawa zamówień publicznych.

11.7 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania
ofert, tj. do dnia 03.06.2019 r. do godz. 8.00

11.8 Wadium wniesione  w  pieniądzu  będzie  skuteczne,  jeżeli  w  podanym  terminie
znajdzie  się  na  rachunku  bankowym  Zamawiającego.  Ze  względu  na  ryzyko
związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

11.9 Wykonawca,  który  nie  wniesie  wadium w sposób  określony w  SIWZ zostanie
powiadomiony, że jego oferta została odrzucona.

11.10 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania. Wykonawcy, którego
oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający  zwraca  wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.12 Zamawiający żąda  ponownego wniesienia  wadium przez wykonawców,  którym
zwrócono  wadium  w  przypadkach  określonych  w  pkt.  11.10,  jeżeli  w  wyniku
ostatecznego  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza.  Wykonawca  wnosi  wadium  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego.

11.13 Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca
w odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym mowa w art.  26  ust.3  i  3a,  z  przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art.  87 ust.2  pkt.3,  co spowodowało brak  możliwości  wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

11.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli  Wykonawca, którego
oferta została wybrana:

a) odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na
warunkach określonych w ofercie;

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

c) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12 Termin związania ofertą.

Wykonawcy  pozostają  związani  złożoną  ofertą  przez  30  dni  liczone  wraz  
z upływem terminu składania ofert. 

13 Opakowanie i oznakowanie ofert. 

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  zaadresowanej  do  Zamawiającego  na
adres:  58-100  Świdnica,  ul.  Śląska  35  w  Świdnicy  ,  oznaczonej  napisem:Dostawa
ciągnika do pielęgnacji  boisk ŚOSiR    ;  „Nie otwierać przed dniem  03.06.2019 r.  do
godz. 9.00
Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

14   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

9



14.1. Oferty oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt.13 niniejszej specyfika-
cji należy składać w siedzibie ŚOSiR ,58-100 Świdnica, ul. Ślaska 35 , sekretariat
, nie później niż do dnia 03.06.2019 r. do godziny 8.00.

14.2. Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia z odnotowaniem terminu
złożenia (data i godzina) oraz numeru, jakim została oznakowana.

14.3. Oferty złożone po terminie, będą niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

14.4. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  
i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisem-
ne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składa-
nia ofert.

14.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich sa-
mych zasad jak składanie ofert z dopiskiem „ZMIANA”.

14.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składnia ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych
zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

14.7. Koperty oznakowane „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejno-
ści. Po stwierdzeniu poprawności postępowania w zakresie wycofania ofert, oferty
wycofane nie będą odczytywane.

14.8. Koperty oznakowane „ZMIANA”  zostaną otwarte przy otwieraniu  oferty
Wykonawcy,  który wprowadził  zmiany i  po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

14.9. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.06.2019 r. o godzinie 9.00
w siedzibie zamawiającego w gabinecie dyrektora ŚOsIR.

15. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

15.1 Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres rzeczowy określony w formularzu
rzeczowym wg załącznika do projektu umowy oraz wszelkie niezbędne koszty do
wykonania zamówienia. 

15.2. Cena  oferty  musi  zawierać  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania
zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez
których nie można wykonać zamówienia.

15.3. Cena  oferty  jest  ceną  ryczałtową  i  nie  podlega  zmianom  w  trakcie  realizacji
umowy.

15.4. Wynagrodzenie za dostawę   (wartość netto, brutto i podatek VAT) należy podać
w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Cenę oferty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do              1 grosza.
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15.5. Zamawiający  oświadcza, że  podmiotem  użytkującym  zakupiony  sprzęt
będzie  Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy. 

16   Rozliczenia  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  prowadzone  będą
w złotych polskich.

17    Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.

Wybór  oferty  najkorzystniejszej  zostanie  dokonany  w  oparciu  o  następujące
kryteria:

17.1 

- Cena – waga 60%,
- okres gwarancji – waga 20%,
- termin płatności – waga 20%

17.1.2 Sposób oceny ofert.

Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy.

KRYTERIUM I – cena – waga 60%
Oferta zawierająca najniższą cenę ofertową brutto otrzymuje 100 pkt. pomnożone przez
wagę kryterium (60%).
Punkty za kryterium – „cena” dla pozostałych ofert to stosunek najniższej ceny ofertowej
brutto do wartości ceny ofertowej brutto w badanej ofercie pomnożony przez 100 i wagę
kryterium (60%).

KRYTERIUM II – okres gwarancji - waga 20%

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 100 punktów, które zostaną pomnożo-
ne  przez  wagę  kryterium  (20%).  Punkty  dla  pozostałych  ofert
w  kryterium  –  okres  gwarancji  zostaną  przyznane  zgodnie  z  poniższą  tabelą
i pomnożone przez wagę kryterium (20%): 

Okres 
gwarancji
w miesiącach  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Liczba 
przyznanych
punktów 4,1 8,3 12,4 16,6 20,8 24,9 29,1 33,3 37,5 41,6 45,8 50

Okres 
Gwarancji
w miesiącach  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Liczba 
przyznanych
punktów 54,1 58,3 62,5 66,6 70,8 75,0 79,2 83,3 87,5 91,7 95,8 100

UWAGA:  Wymaganym  minimalnym  okresem  gwarancji  są  24  miesiące.
Okres gwarancji równy 24 miesiące otrzyma 0 punktów, natomiast okres gwarancji równy
i dłuższy niż 48 miesięcy otrzyma 100 punktów. Oferty z okresem gwarancji poniżej 24
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miesięcy  zostaną  odrzucone.  Okres  gwarancji  Wykonawca  podaje
w  pełnych  miesiącach.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  wskaże  okres  gwarancji
w  dniach,  których  suma  nie  daje  pełnego  miesiąca,  wówczas  okres  gwarancji
zaokrąglany będzie w dół do pełnego miesiąca.

KRYTERIUM III – Termin płatności – waga 20%
Ocena  kryterium  polega  na  przyznaniu  punktów  za  udzielony  termin  płatności  za
wystawione  faktury,  których  płatność  będzie  liczona  od  dnia  wpływu  faktury  do
Zamawiającego. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni. Punkty będą przyznawane
zgodnie z poniższą tabelą;

termin płatności Liczba punktów

14 dni 0

21 dni 50

30 dni 100

Komisja  przetargowa  dokona  oceny  ofert  w  kryterium  „termin  płatności”  zgodnie  z
powyższą tabelą. Oferta otrzyma odpowiednią liczbę punktów, które następnie zostaną
pomnożone przez wagę kryterium (20%).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku jeżeli Wykonawca określi termin płatności
faktur  poza  zakresem  wskazanym  przez  Zamawiającego  czyli  poniżej  14  dni
i powyżej 30 dni, wówczas jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Nie podanie terminu płatności faktur w Formularzu ofertowym również będzie skut-
kowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ

17.3. Uzyskane w powyższy sposób punkty za poszczególne kryteria są sumowane

i najwyższa suma punktów decyduje o wygraniu przetargu  .

18 Tryb ogłoszenia wyników, tryb zawarcia umowy.

18.1. Ogłoszenie wyników przetargu.
Wynik  przetargu  zostanie  ogłoszony  niezwłocznie  po  jego  rozstrzygnięciu  
w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej www.osir.swidnica.pl
Wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku niezwłocznie
po ogłoszeniu wyników przetargu.

18.2. Powiadomienie Wykonawcy o wygraniu przetargu.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony pismem ak-
ceptującym o decyzji Zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bez-
zwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

18.3. Zawarcie umowy.
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Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzyst-
niejszą  z  punktu  widzenia  kryteriów  przyjętych  w  niniejszym  przetargu  
i określonych w pkt. 17 niniejszej specyfikacji.
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany Wykonawca podpisze
umowę (wg warunków podanych w punkcie 19 niniejszej specyfikacji), pod rygo-
rem utraty wadium na rzecz Zamawiającego.

19  Warunki umowy o wykonanie zamówienia.
19.1. Ogólne warunki umowne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą 

w umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą, stanowią załączniki  do
niniejszej specyfikacji.

19.2 Zamawiający  dopuszcza  zmiany  umowy  w  formie  pisemnej  –  aneksem
 zaakceptowanym przez obie strony w następujących okolicznościach:

1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)  konieczność  zmiany  umowy  spowodowana  jest  okolicznościami,  których

      zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b)  wartość  zmiany  nie  przekracza  10  %  wartości  zamówienia  określonej

pierwotnie
           w umowie;

2)  wykonawcę,  któremu  zamawiający  udzielił  zamówienia,  ma  zastąpić  nowy
wykonawca  w  wyniku  połączenia,  podziału,  przekształcenia,  upadłości,
restrukturyzacji  lub  nabycia  dotychczasowego  wykonawcy  lub  jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy.

19.3 Wykonawcy  występujący  wspólnie,  których  oferta  została  uznana  za
najkorzystniejszą,  zobowiązani  są  przed  złożeniem  oferty  na  realizację
niniejszego  zamówienia,  do  zawarcia  umowy  konsorcjum  i  dostarczenia  jej
Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:
1) wyszczególnienie  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie

zamówienia publicznego,

2) określenie celu gospodarczego,  dla którego umowa została zawarta (celem
tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed
podpisaniem umowy + okres realizacji zamówienia + okres gwarancji jakości
oraz),

4) określenie  lidera  konsorcjum  (powinien  nim  być  Pełnomocnik  wskazany  
w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 

5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek

z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za
wady, 

6) zapis  mówiący,  że  Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zamówienia.

19.4. Wykonawca,  który  prowadzi  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  z
ograniczoną odpowiedzialnością,  w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy
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dwukrotnie  wysokość  kapitału  zakładowego  takiego  Wykonawcy,  najpóźniej  w
dniu  podpisania  umowy  jest  zobowiązany  dostarczyć  uchwałę  zgodnie  z
postanowieniami art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577
t. j.) lub wypis/odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie takich zobowiązań.

20.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

21. Środki ochrony prawnej.

21.1. Wykonawcom, 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  ustawy  przysługują  środki  ochrony  prawnej
określone w dziale VI ustawy.

21.2 Środami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 22.1 są odwołanie oraz skarga do
sądu. 

22. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

23. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

24. Zamawiający  nie  zamierza  dokonać  wyboru  najkorzystniejszej  oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

25. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

25.1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Świdnicki  Ośrodek
Sportu  i Rekreacji 58-100 Świdnica, ul. Ślaska 35

25.2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w  Świdnickim Ośrodku Sportu i
Rekreacji  można  kontaktować  się  pisząc  na  adres  administratora  lub  za
pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@osir.swidnica.pl

25.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę ciągnika do pielęgnacji boisk ŚOSiR  prowadzonym w trybie nieograni-
czonego;

25.4. odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  pracownicy  ŚOSiR
prowadzący przedmiotowe postępowanie oraz podmioty lub organy, którym udostęp-
niona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

25.1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
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jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;

25.2. obowiązek  podania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

25.3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

25.4. posiada Pani /Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doty-

czących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

(skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z usta-
wą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-
rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do prze-
chowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw in-
nej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego);  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

25.5. nie przysługuje Pani /Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-

wych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych oso-

bowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

26. Postanowienia końcowe. 
26.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy Prawa
zamówień publicznych.

26.2 Integralną częścią niniejszej specyfikacji są następujące załączniki:
- załącznik nr 1 – oferta;
- załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1b ustawy;
- załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej;
- załącznik nr 5 - wykaz ważniejszych dostaw;
- załącznik nr 6a – zobowiązanie podmiotów trzecich wg potrzeb;
- załącznik nr 6b – informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
- załącznik nr 7– projekt umowy;
- załącznik nr 1 do projektu umowy – formularz rzeczowy 

Opracował:
 Marcin Kistela   
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Zatwierdzam:

               w dniu ........................... 2019 r.

                                                                         

  ………………......………………
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