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Nazwa i adres Zamawiającego: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 

Ul. Białostocka 22 

16-130 Janów 

 

 

 

Znak: ZP/ 2  /2019 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 

 

Dotyczy: Dostawa wózka widłowego  dla  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Janowie 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”. 

 

 

 

 

 

 

 

Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 

42415110 – 2 Wózki widłowe 

 

 

 

  

 

 

Zatwierdził: 

 

Sylwia Anna Sadłowska 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janów, 13 listopada  2019 r 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie zwany dalej „Zamawiającym”  

ul. Białostocka 22, 16-130 Janów  

tel.85 7216216  fax 85 7216083  

NIP 5451447148 REGON 001059082 

email: sekretariat@zsckrjanow.edu.pl, 

adres internetowy [URL]: http://www.zsckrjanow.edu.pl 

2.Godziny urzędowania:  

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30  

 

ROZDZIAŁ I. 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego (2019r.) z  

silnikiem benzynowym o mocy min. 37,4 kW wraz z instalacją LPG,  

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 a) sprzedaży i dostawy urządzenia – zgodnych z parametrami, wymaganiami wraz z dokumentami o 

których mowa w Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia  

 b) montażu i uruchomienia urządzenia w miejscu dostawy; 

 c) przeszkolenia min. dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia 

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na urządzenia: 

 a) min. 24 miesięcznej rękojmi, 

 b) min. 24 miesięcznej gwarancji 

 liczonych od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru dostawy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik 

nr 1 do SIWZ). 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 

budżetu państwa. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie zamierza zawrzeć 

umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani udzielenia zamówień 

uzupełniających. 

4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

Zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podał firmy (nazwy) 

podwykonawców. 

5. Wszystkie użyte w SIWZ normy, certyfikaty, znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie , 

nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego 

parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować 

produkty „równoważne” jednakże nie gorsze niż wskazane w SIWZ, jednak jest obowiązany wykazać, 

że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 

 

ROZDZIAŁ II. 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty w 

przypadkach określonych w ustawie Pzp, Wykonawca składa w formie pisemnej. W przypadku 

oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3ustawy Pzp nie 

obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna. 
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4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym 

pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich 

w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, 

wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oryginał albo kopia poświadczona 

notarialnie). 

6. Oświadczenia oraz zobowiązania, należy składać w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty są 

składane w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Dotyczy to również dokumentów składanych przez Wykonawcę na skutek wezwania przez 

Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy. 

7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania oświadczeń lub 

dokumentów, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone 

podpisem/podpisami osoby/osób wskazanych w ust. 4. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y 

podpisujące ofertę. 

11. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w miejscu 

wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie, w sposób zabezpieczający 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

12. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania, 

tj. stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), powinny znajdować się w 

oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”. 

13. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

ROZDZIAŁ III. 

Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 19 grudnia 2019r. 

 

ROZDZIAŁ IV. 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa w/w warunku. 

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa w/w warunku. 

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Określenie warunków: 

Zamawiający nie określa w/w warunku 

1.4. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek z ust. 1 

pkt 1.4 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna. 
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3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V. 

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenia: 

1) o braku podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia następujących dokumentów: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający będzie żądał dostarczenia następujących dokumentów: 

1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

3. W związku z tym, że Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu wymienionych 

w Rozdziale IV SIWZ nie będzie żądał dostarczenia żadnych dokumentów. 

4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa każdy z tych 

Wykonawców odrębnie. 

5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z 

którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i 

jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu 

oraz wskazywać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ZSCKR w Janowie 

https://www.zsckrjanow.edu.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa oświadczenie 

Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 

ze zm.), z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wzór 

oświadczenia określony jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 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 o udzielenie zamówienia. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa każdy z 

tych Wykonawców odrębnie. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy, 

może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
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ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 6. 

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z późn. zm.). 

 

 

ROZDZIAŁ VI. 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów 

1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku 

przekazywania wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2.Zamawiający na swojej stronie podmiotowej internetowej będzie  publikował: 

1) ogłoszenie o zamówieniu 

2) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza: 

zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do tych 

zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania 

ofert; informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy i zawiadomienie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy, 

3) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ wraz z 

wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 

odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ. 

3. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem: 

- osoba/y/ uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Marzanna Bryczkowska 

- faks do korespondencji: 857216216, 

- e-mail do korespondencji: sekretariat@zsckrjanow.edu.pl 

- korespondencja pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub składana osobiście w 

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów lub 

osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących SIWZ. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 5. 
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ROZDZIAŁ VII. 

Wadium 

1.Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium. 

 

ROZDZIAŁ VIII. 

Termin związania ofertą 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem ostatecznego terminu składania ofert. 

2.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

ROZDZIAŁ IX. 

Składanie ofert 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się w formie pisemnej. 

3. Ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu /kopercie, w 

sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta /opakowanie z ofertą ma 

posiadać następujące oznaczenie: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów  

Dostawa wózka widłowego dla  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 

Nie otwierać przed 21 listopada 2019 godz. 10.30. 

4. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub złożyć w  siedzibie 

Zamawiającego (sekretariat) w terminie do dnia 21 listopada 2019 r. do godz. 10.00. Decyduje data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

5. Dodatkowo na kopercie / opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 

6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ X. 

Zmiana i wycofanie ofert 

1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 

2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

3. Zmiana oferty może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich 

samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi 

jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. 

4. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, 

złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. 

Upoważnienie do wycofania oferty musi być załączone do żądania zwrotu oferty. 

 

ROZDZIAŁ XI. 

Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie 

Zamawiającego w Janowie przy ul. Białostockiej 22, gabinet Dyrektora. 

2. Otwarcie ofert jest jawne.  

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej szkoły 

www.zsckrjanow.edu.pl informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

http://www.zsckrjanow.edu.pl/
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4. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

 

ROZDZIAŁ XII. 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych 

1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych 

polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany 

jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę poinformuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia.  

 

 

ROZDZIAŁ XIII.  

Kryteria oceny ofert 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria – przypisując im 

odpowiednią wagę punktową: 

 - cena 60%  

- okres gwarancji 40%  

Każdy z wykonawców, którego oferta nie podlega odrzuceniu otrzyma w ww. kryteriach odpowiednią 

ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób: 

a) cena  oferty (C)   

Za zaoferowaną cenę wynikającą z oferty można otrzymać maksymalnie 60 pkt. Maksymalną ilość punktów 

otrzyma oferta z najniższą ceną niepodlegająca odrzuceniu. Pozostali wykonawcy uzyskują ilość punktów 

obliczoną wg poniższego wzoru: 

                                                                       CN 

C =   -----   x  100 x 60% 

                                                                       CB 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

X1 – liczba punktów w kryterium „cena oferty”, 

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 

Przy obliczaniu punktów, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w 

górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega 

zmianie. 
 

b) okres gwarancji 

1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których 

zostanie zaproponowany termin gwarancji wynoszący co najmniej 25 miesięcy; 

 2) za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego limitu zostanie 

przyznany jeden punkt; 
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3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 48 miesięcy do wyliczenia 

liczby punktów w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie obowiązywania 

48 miesięcy; 

4) ostateczna liczba punktów w kryterium okres gwarancji zostanie ustalona po dokonaniu 

przeliczenia przyznanych punktów, wg poniższego wzoru: 

G = (Gb : Gnaj) x 100 x 40% 

gdzie:  

G – wskaźnik kryterium - okres gwarancji - w punktach; 

Gb – ilość punktów za okres gwarancji przyznany w badanej ofercie; 

Gnaj – ilość punktów za okres gwarancji przyznany w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji. 

Zamawiający wyliczy łączną liczbę punktów każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia, wg poniższego wzoru: 

P = C+ G 

gdzie: 

P – wskaźnik oceny oferty w punktach; 

C – wskaźnik kryterium - ceny oferty - w punktach; 

G – wskaźnik kryterium - okres gwarancji - w punktach. 

3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

3.4. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień 

publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XIV.  

Wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z 

najwyższą liczbą punktów przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w Rozdziale XIII SIWZ. 

2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. 

3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 

omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty 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, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp może najpierw dokonać oceny ofert, 

a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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ROZDZIAŁ XVI. 

Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

o zamówienie publiczne 

1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 

2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej 

niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, 

chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed 

podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 

umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści 

powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres 

współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 

6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne 

do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować 

Wykonawcę przy podpisaniu umowy. 

7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

ROZDZIAŁ XVII. 

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy i innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

 

 

ROZDZIAŁ XVIII. 

Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy 

1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego 

w niniejszej SIWZ możliwości dokonania takich zmian. 

2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach załączonego 

projektu umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w 

przypadku gdy: 

1) nastąpi zmiana stawki podatku VAT zgodnie z ustawą; 
2) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ 

na realizację przedmiotu umowy, 

3) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od 

Wykonawcy. 

 

 

ROZDZIAŁ XIX. 

Klauzula informacyjna 

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:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Janowie ul. Białostocka 22, 16-130 Janów 
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2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Janowie jest Pani Agnieszka Wilczewska, kontakt: email: sekretariat@zsrjanow.edu.pl 

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 Dostawa wózka widłowego dla    

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie w trybie przetargu nieograniczonego 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5) 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 jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) 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; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

 

 

ROZDZIAŁ XX. 

Postanowienia końcowe 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 

wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od 

chwili ich otwarcia. 

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 

4 ustawy. 

3. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na 

wniosek, według następujących zasad: 

1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez: 

a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b) przesłanie kopii pocztą lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku; 

2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie 

może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących 

do utrwalania obrazu treści złożonych ofert; 

3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 

przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione; 

4) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze, w 

godzinach od 8.00 do 15.00; 
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4. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ, tj.: 

1) załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia; 

2) załącznik nr 2 – formularz oferty; 

3) załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

4) załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

5) załącznik nr 5 – wzór umowy 


