Op ata za specyfikacj : 10 z

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprz tu komputerowego
wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZIS
w Krakowie.
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego udziela si w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwan dalej upzp.
Warto

szacunkowa zamówienia jest mniejsza ni 207.000 EURO.

Numer sprawy: NZ.273.262.2015.RZA
Nazwa oraz adres Zamawiaj cego:
Zarz d Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
30-633 Kraków, ul. Walerego S awka 10
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Cz
I
Informacje podstawowe
1.

2.

Opis przedmiotu zamówienia:
1)

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprz tu komputerowego wraz z
oprogramowaniem na potrzeby ZIS w Krakowie.

2)

Zamówienie nale y wykona
za cznik nr 6 do SIWZ.

3)

Wspólny s ownik zamówie (CPV):
32.34.24.00-6 Ró ny sprz t komputerowy

4)

Na komputery stacjonarne, przeno ne, monitory, dyski SSD, klawiatury i myszy
USB Wykonawca zobowi zany jest udzieli 36 m-cy gwarancji;
na urz dzenia wielofunkcyjne, zasilacze Wykonawca zobowi zany jest udzieli
minimum 24 m-ce gwarancji.

5)

W przypadku wyst pienia w za cznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty
mo na zast pi równowa nymi.

zgodnie z zakresem rzeczowym stanowi cym

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2015 roku.
1)

2)

Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo
zmiany terminu realizacji, je eli konieczno
wprowadzenia zmian wynika b dzie z okoliczno ci, których nie mo na by o
przewidzie w chwili zawarcia umowy.
Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
wprowadzenia zmian do umowy, na etapie
realizacji prac je eli wyst pi nast puj ce przes anki:
a) strony zawieraj umow o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego
wykonanie b dzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku
strony mog przesun
termin zako czenia wykonania niniejszej umowy,
b) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych bada lub ekspertyz,
warunkuj cych wykonanie niniejszej umowy. W takim przypadku strony mog
przesun termin zako czenia wykonania umowy,
c) wyst pi np. brak na rynku dost pnych materia ów lub urz dze , oferowanych
w ofercie Wykonawcy, które mog by zast pione innymi materia ami lub
urz dzeniami spe niaj cymi wymagania Zamawiaj cego okre lone w SIWZ lub
wyst pi inne okoliczno ci uniemo liwiaj ce spe nienie przez Wykonawc
wiadczenia okre lonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca
i Zamawiaj cy postanowi o zmianie sposobu wiadczenia Wykonawcy
okre lonego w umowie.

3.

Opis cz ci zamówienia, je eli Zamawiaj cy dopuszcza sk adnie ofert cz
Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych.

4.

Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiaj cy zawrze umow ramow , je eli
Zamawiaj cy przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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ciowych:

5.

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7, je eli Zamawiaj cy przewiduje udzielenie takich zamówie :
Zamawiaj cy przewiduje mo liwo
udzielenia zamówie uzupe niaj cych, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówie publicznych (do 20% warto ci
zamówienia podstawowego). Zostan one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostan
rodki finansowe na ten cel.

6.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz
odpowiada oferty wariantowe, je eli Zamawiaj cy dopuszcza ich sk adanie:
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.

7.

Termin zwi zania ofert :
Termin, w którym Wykonawca b dzie zwi zany ofert wynosi: 30 dni (nale y w ofercie
potwierdzi termin wa no ci oferty). Bieg terminu rozpoczyna si wraz z up ywem
terminu sk adania ofert.

8.

Informacje o sposobie porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz
przekazywania o wiadcze lub dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania si z Wykonawcami:
wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiaj cy i Wykonawcy
przekazuj , zgodnie z wyborem Zamawiaj cego faksem. Zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna (poczta lub orygina z ony w siedzibie Zamawiaj cego),
z zastrze eniem wyj tków przewidzianych w ustawie.

9.

Uprawnieni do porozumiewania si z Wykonawcami:
Agnieszka Szczechowicz - Pierko Dzia Umów i Zamówie
proceduralne) - tel. 12/616-64-40;
Marek Pó torak Operator sprz tu - tel. 12/616-64-60.

Publicznych (sprawy

10. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiaj cego, je eli Zamawiaj cy
dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn :
Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumenty, o których mowa
w art. 38 upzp czyli tre
zapyta wraz z wyja nieniami, zmiany SIWZ, informacje
o przed eniu terminu sk adania ofert oraz dokument o którym mowa w art. 185 ust. 1
upzp - Zamawiaj cy zamieszcza na stronie internetowej pod adresem
www.zis.krakow.pl
Zamawiaj cy nie dopuszcza porozumiewania si za pomoc poczty elektronicznej
(e-mail).

Cz
II
Dokumentacja przetargowa
1.

W sk ad dokumentacji niniejszego przetargu, udost pnionej Wykonawcom wchodzi
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z za cznikami:
1) formularz oferty
- za cznik nr 1
2) istotne postanowienia umowy
- za cznik nr 2
3) o wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu (wzór)
- za cznik nr 3
4) o wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór) - za cznik nr 4
5) wykaz dostaw (wzór)
- za cznik nr 5
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6)

zakres rzeczowy

- za cznik nr 6

2.

Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a Zamawiaj cy jest obowi zany udzieli wyja nie
niezw ocznie.
Terminy sk adania wniosków o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz udzielenia wyja nie okre la art. 38 ust. 1, 1a oraz 1b upzp.

3.

Tre
zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym
przekaza specyfikacj istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ród a
zapytania, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej zamieszcza na
tej stronie.

4.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania
ofert zmieni tre
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan zmian
specyfikacji Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, a je eli specyfikacja jest
udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza j tak e na tej stronie.

5.

Obowi zkiem Wykonawcy jest zapoznanie si z dokumentami przetargowymi oraz je eli
jest to konieczne przeprowadzenie ogl dzin w terenie w celu dobrego rozeznania
przedmiotu zamówienia.

Cz
III
Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spe niania tych warunków
1.

O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe niaj
okre lone w art. 22 ust. 1 upzp, a w szczególno ci wyka , e:
1)

2)

2.

warunki

posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat
przed up ywem terminu sk adania ofert zrealizowali minimum dwie dostawy
sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem obejmuj ce minimum 10
komputerów stacjonarnych i minimum 10 komputerów przeno nych (ka da z
dostaw);
znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia tj. posiadaj op acon polis , a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzaj cy, e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spe nienia przez Wykonawc warunków, o których mowa w niniejszej specyfikacji
nast pi na podstawie przed onych w ofercie o wiadcze lub dokumentów, których
wykaz zosta okre lony w cz ci IV SIWZ.

Cz
IV
Wymagane o wiadczenia i dokumenty
1.

Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu
potwierdzenia spe nienia warunków udzia u w post powaniu:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze okresowych lub ci ych równie
wykonywanych, g ównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem
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b)

c)

terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu,
a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zosta y wykonane, oraz za czeniem dowodów, czy zosta y wykonane lub
wykonywane nale ycie - wg za cznika nr 5;
op acona polisa – wraz z dowodem dokonania zap aty wymaganej sk adki,
a w przypadku braku polisy inny dokument potwierdzaj cy, e Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci
zwi zanej z przedmiotem zamówienia;
o wiadczenie Wykonawcy o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1 w zwi zku z art. 44 upzp – wg za cznika nr 3;

2.

Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania:
a) o wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 upzp wg za cznika nr 4;
b) aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 upzp, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo sk adania ofert;
c) lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 upzp, albo informacja o tym, e nie nale y do grupy kapita owej.

3.

Ponadto do oferty nale y za czy :
1) wype niony formularz oferty – wg za cznika nr 1
2) dowód wniesienia wadium.

4.

W przypadku gdy Zamawiaj cy jest podmiotem, na rzecz którego, dostawy wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 1 lit. a), zosta y wcze niej wykonane, Wykonawca nie ma
obowi zku przedk adania w tym punkcie wskazanych dowodów.

5.

Wykonawca mo e polega na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolno ciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni zamawiaj cemu, i b dzie
dysponowa tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególno ci
przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowi za si do udost pnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b)
upzp, odpowiada solidarnie z wykonawc za szkod zamawiaj cego powsta wskutek
nieudost pnienia tych zasobów, chyba e za nieudost pnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Je eli wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust.
2b ustawy, zamawiaj cy, w celu oceny, czy wykonawca b dzie dysponowa zasobami
innych podmiotów w stopniu niezb dnym dla nale ytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek cz cy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dost p do ich zasobów, da:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy –
dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b);
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2)

dokumentów dotycz cych w szczególno ci:
a) zakresu dost pnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawc , przy
wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki b dzie czy wykonawc z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udzia u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

7. Je eli wykonawca, wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach okre lonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty te b
bra y udzia w realizacji cz ci zamówienia, Zamawiaj cy
da od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 2 a) – b).
8. W przypadku wykonawców sk adaj cych wspóln ofert , ka dy z Wykonawców musi
dokumenty wymienione w punkcie 2. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia ustanawiaj
pe nomocnika do reprezentowania ich
w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.

Wszyscy Wykonawcy sk adaj cy wspóln ofert b
ponosi odpowiedzialno
solidarn za wykonanie umowy. Zamawiaj cy mo e w ramach odpowiedzialno ci
solidarnej da wykonania umowy od wszystkich Wykonawców cznie lub od ka dego
z osobna.

10. Spó ka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowi zani s ustanowi pe nomocnika
do reprezentowania w post powaniu albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia
umowy. Pe nomocnictwo musi by za czone do oferty. Ponadto, ka dy ze wspólników
spó ki cywilnej zobowi zany jest za czy dokumenty wymienione w punkcie 2.
11. Je eli Wykonawca ma siedzib
lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sk ada odpowiednie dokumenty okre lone w Rozporz dzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog
by sk adane (poz. 231). W miejsce dokumentu o którym mowa w pkt 2 lit. b)
Wykonawca sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:
–
nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci,
–
nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne
i zdrowotne albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji
ciwego organu,
12. Dokumenty, o których mowa w pkt 11 tiret pierwsze powinny by wystawione nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 11 tiret drugie, powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3 miesi ce przed
up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu
o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.
13. Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt
11, zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si
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tak e osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, z one przed w ciwym
organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt
12 stosuje si odpowiednio.
14. W przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu z onego przez wykonawc
maj cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiaj cy mo e zwróci si do w ciwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezb dnych informacji dotycz cych
przed onego dokumentu.
15. Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji musz by przedstawione w formie
orygina u lub kopii po wiadczonej za zgodno
z orygina em przez Wykonawc tj.
osob (y) uprawnion /upe nomocnion do reprezentowania firmy.
16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotycz cych odpowiednio
wykonawcy lub tych podmiotów s
po wiadczane za zgodno
z orygina em
odpowiednio przez wykonawc lub te podmioty.
17. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji dokumentów spowoduje
wykluczenie Wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrze eniem art. 26 ust. 3 upzp.

Cz
V
Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu nale ytego wykonania umowy.
1.

Wymagania dotycz ce wadium:
1) Przyst puj c do przetargu Wykonawca zobowi zany jest wnie
wadium
przetargowe w wysoko ci: 1.800,00 z (s ownie: jeden tysi c osiemset 00/100).
Wadium nale y wnie przed up ywem terminu sk adania ofert.
2) Wadium mo e by wnoszone w pieni dzu, por czeniach bankowych lub
por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo – kredytowej z tym, e
por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, por czeniach 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 Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3) Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci
przelewem na konto
Zamawiaj cego.
Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230.
4) Za termin wniesienia wadium w formie pieni nej przyjmuje si termin uznania
rachunku bankowego Zamawiaj cego.
5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej ni pieni dz – orygina
dokumentu potwierdzaj cego wniesienie wadium nale y z
w pokoju 006
Informacja – Dziennik Podawczy, Zarz du Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul.
Walerego S awka 10, 30-633 Kraków, przed terminem sk adania ofert, natomiast do
oferty nale y za czy kopie potwierdzon za zgodno z orygina em.
6) Zwrot lub zatrzymanie wadium przetargowego nast pi zgodnie z art. 46 upzp.

2.

Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy:
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W niniejszym post powaniu wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy
nie jest wymagane.

Cz
VI
Opis sposobu przygotowania ofert
1.

Wymagania i zalecenia ogólne
Oferta powinna by przygotowana z uwzgl dnieniem poni szych zasad:
1) Ka dy Wykonawca mo e z
tylko jedn ofert .
2) Wymaga si , aby oferta by a przygotowana w formie pisemnej, zapewniaj cej pe
czytelno jej tre ci.
3) Ofert nale y sporz dzi w j zyku polskim pod rygorem niewa no ci. Dokumenty
sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.
4) Ofert nale y z
w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie
opatrzonej nazw i dok adnym adresem Wykonawcy.
5) Koperta powinna by zaadresowana do Zamawiaj cego na adres: Zarz d
Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego S awka 10, 30-633 Kraków oraz
oznaczona nast puj co: oferta przetargowa na wykonanie zadania pn:. Zakup i
dostawa sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZIS w
Krakowie. Numer sprawy NZ.273.262.2015.RZA.
5) Oferta musi by podpisana przez osob /osoby uprawnione/upe nomocnione do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym
i wymogami ustawowymi.
6) Pe nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu winno
by za czone do oferty (orygina lub kserokopia potwierdzona za zgodno
z orygina em) je eli wymieniona osoba/osoby nie zosta y wskazane do reprezentacji
we w ciwym rejestrze lub ewidencji dzia alno ci gospodarczej.
7) Wymaga si , aby wszelkie poprawki by y dokonane w sposób czytelny oraz
opatrzone paraf osoby podpisuj cej ofert .
8) Zaleca si , aby oferta by a zszyta, a strony ponumerowane.
9) Koszty opracowania i z enia oferty ponosi Wykonawca.

2. Zmiany i wycofanie oferty.
1) Wykonawca mo e wprowadzi zmiany w z onej ofercie lub j wycofa , pod
warunkiem, e uczyni to przed terminem sk adania ofert. Zarówno zmiany jak
i wycofanie oferty wymagaj zachowania formy pisemnej.
2) Zmiany dotycz ce tre ci oferty powinny by
przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty
powinno by opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie
o wycofaniu powinny by opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Cz
VII
Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert
1.

Oferty nale y sk ada na adres: Zarz d Infrastruktury Sportowej w Krakowie,
ul. Walerego S awka 10, 30-633 Kraków, pokój 006 Informacja - Dziennik podawczy, nie
pó niej ni do dnia 23.11.2015 r. do godziny 11.00.
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2.

Otwarcie z onych ofert nast pi w dniu 23.11.2015 r. o godzinie 12.00 w Zarz dzie
Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego S awka 10, 30-633 Kraków, (pokój
nr 026).

3.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zostan podane do wiadomo ci
zebranych nazwy oraz adresy Wykonawców, a tak e informacje dotycz ce ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków p atno ci zawartych
w ofertach.

4.

Oferty z one po terminie zostan
wskazanym w art. 84 ust. 2 upzp.

5.

Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot , jak
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

6.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 upzp Zamawiaj cy poprawia w ofercie oczywiste omy ki
pisarskie, omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze
specyfikacj istotnych warunków zamówienia, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci
oferty - niezw ocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta zosta a
poprawiona.

7.

Zamawiaj cy poprawia omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny w nast puj cy sposób:
1) w przypadku mno enia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) je eli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje si , e prawid owo podano liczb jednostek miar oraz
cen jednostkow ,
b) je eli cen jednostkow podano rozbie nie s ownie i liczb , przyjmuje si , e
prawid owo podano liczb jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;
2) w przypadku sumowania cen za poszczególne cz ci zamówienia:
a) je eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za cz ci zamówienia,
przyjmuje si , e prawid owo podano ceny za cz ci zamówienia,
b) je eli cen za cz
zamówienia podano rozbie nie s ownie i liczb , przyjmuje
si , e prawid owo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu
ceny,
c) je eli ani cena podana za cz
zamówienia podana liczb , ani podana s ownie
nie odpowiadaj obliczonej cenie, przyjmuje si , e prawid owo podano ceny za
cz
zamówienia wyra one s ownie;
3) w przypadku oferty z cen okre lon za ca y przedmiot zamówienia albo jego cz
(cena rycza towa):
a) przyjmuje si , e prawid owo podano cen rycza tow bez wzgl du na sposób
jej obliczenia,
b) je eli cena rycza towa podana liczb nie odpowiada cenie rycza towej podanej
ownie, przyjmuje si za prawid ow cen rycza tow podan s ownie,
c) je eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen rycza towych, przyjmuje si , e
prawid owo podano poszczególne ceny rycza towe.
4) Zamawiaj cy poprawiaj c omy ki rachunkowe uwzgl dnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.

8.

Niejawne badanie ofert.

zwrócone Wykonawcy bez otwierania, w terminie

9

zamierza

W celu wyboru Wykonawcy, wszystkie oferty zostan dok adnie sprawdzone pod
wzgl dem spe niania wymaga ustawy Prawo zamówie publicznych i SIWZ.

Cz
VIII
Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Na druku oferty (za cznik nr 1) nale y poda cen brutto za zrealizowanie pe nego
zakresu zamówienia. Cen nale y poda w z otych polskich (PLN) oraz wskaza
obowi zuj
stawk podatku VAT w procentach.

2.

W cenie ofertowej nale y uwzgl dni podatek VAT oraz wszystkie wymagania okre lone
w niniejszej specyfikacji i za cznikach. Cena brutto podana w ofercie (za cznik nr 1 do
niniejszej SIWZ) winna zawiera wszystkie koszty bezpo rednie, koszty po rednie oraz
zysk. W cenie powinny by równie uwzgl dnione wszystkie podatki, ubezpieczenia itp.
Podana cena jest obowi zuj ca w ca ym okresie wa no ci oferty.

3.

Cena podana w ofercie jest cen ostateczn i nie podlega negocjacjom.

Cz
IX
Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierowa przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si kierowa nast puj cymi kryteriami:
Kryterium 1: cena brutto 98%
Wykonawca, który zaproponuje najni sz cen spo ród ofert spe niaj cych wymagania,
otrzyma 98 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, wed ug
poni szego wzoru:
cena minimalna
C = ---------------------------------- x 98 pkt
cena badanej oferty
Kryterium 2: okres gwarancji na urz dzenia wielofunkcyjne, zasilacze do 2%
Wykonawca, który zobowi e si w druku Formularz oferty do udzielenia gwarancji na
urz dzenia wielofunkcyjne, zasilacze na okres:
- wymaganych 24 miesi cy otrzyma 0 punktów
- 36 miesi cy otrzyma 2 punkty
W kryterium 2 Wykonawca mo e otrzyma maksymalnie 2 punkty.
Udzielenie gwarancji na okres d szy ni 36 miesi cy nie skutkuje zwi kszeniem punktów
powy ej 2.
Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, która spe nia wszystkie wymagania
okre lone w SIWZ oraz otrzyma cznie najwi ksz liczb punktów w obydwu kryteriach.
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Cz

X

Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta dope nione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego okre la za cznik nr 2 do SIWZ.

2.

Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsz , zobowi zany jest do
zawarcia umowy na warunkach okre lonych w ofercie i istotnych postanowieniach
umowy, o których mowa w pkt 1.

3.

Umowa z wybranym Wykonawc winna by zawarta w siedzibie Zamawiaj cego
w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty,
nie pó niej jednak ni przed up ywem terminu zwi zania ofert .
Zamawiaj cy mo e zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem
wskazanego powy ej terminu, je eli zaistnia y okoliczno ci przewidziane w art. 94 ust. 2.

Cz
XI
Informacje dodatkowe
1.

Zamawiaj cy uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia, je eli:
1) nie z ono adnej oferty nie podlegaj cej odrzuceniu albo nie wp yn
aden
wniosek o dopuszczenie do udzia u w post powaniu od Wykonawcy nie
podlegaj cego wykluczeniu;
2) w post powaniu prowadzonym w trybie zapytania o cen nie z ono co najmniej
dwóch ofert nie podlegaj cych odrzuceniu;
3) w post powaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wp yn y mniej ni
dwa wnioski o dopuszczenie do udzia u w licytacji elektronicznej albo nie zosta a
ona adna oferta;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni sz cen przewy sza kwot , któr
Zamawiaj cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia chyba, e
Zamawiaj cy mo e zwi kszy t kwot do ceny najkorzystniejszej oferty;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówie
publicznych, zosta y z one oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
6) wyst pi a istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania
lub wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o
wcze niej przewidzie ;
7) post powanie obarczone jest niemo liw do usuni cia wad uniemo liwiaj
zawarcie niepodlegaj cej uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Zamawiaj cy mo e uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia w przypadku
wyst pienia okoliczno ci przewidzianych w art. 93 ust. 1a upzp.
3. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy jednocze nie zawiadomi
Wykonawców, którzy z yli oferty o wynikach post powania. Zgodnie z art. 92 ust. 2
upzp informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie tak e umieszczona na
stronie internetowej Zamawiaj cego oraz na tablicy og osze Zarz du Infrastruktury
Sportowej w Krakowie, ul. Walerego S awka 10, 30-633 Kraków.
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4. Finansowanie zadania odbywa si b dzie do wysoko ci rodków zabezpieczonych
w bud ecie Miasta Krakowa, w zwi zku z tym zastrzega si prawo do ograniczenia
zakresu zadania do wysoko ci posiadanych rodków.
5.

Informacje dotycz ce walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia mi dzy
Zamawiaj cym a Wykonawc , je eli Zamawiaj cy przewiduje rozliczenia w walutach
obcych:
Zamawiaj cy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych. Rozliczenia pomi dzy
Zamawiaj cym a Wykonawc realizowane b
w z otych polskich PLN.

6.

Wysoko zwrotu kosztów udzia u w post powaniu, je eli Zamawiaj cy przewiduje ich
zwrot:
Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów udzia u w post powaniu, z zastrze eniem
art. 93 ust. 4 upzp.
Cz
XII
Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku
post powania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub mo e dozna
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy przys uguj rodki
ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówie publicznych.
Kraków, dnia 13.11.2015 r.
Kierownik Zamawiaj cego:

Podpisy Cz onków Komisji:
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