Nr sprawy: 2/PN/2018
Kielce, dnia 2018-11-19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 221 000 euro, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego

na

DOSTAWĘ TALONÓW DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTÓW ZESPOŁU
SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH UPRAWNIAJĄCYCH DO
BEZGOTÓWKOWEGO ZAKUPU TOWARÓW

Zatwierdzono w dniu 19.11.2018 R.
Władysław Zaucha
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ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający:

Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach,
ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8
25-317 Kielce
Telefon: 41 368 05 70
Faks: 41 344 21 20
Strona internetowa: www.zse-kielce.edu.pl
E-mail: zse@zse-kielce.edu.pl

Godziny pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 w dni robocze.
Pisma i wszelki informacje prosimy składać pisemnie w godzinach pracy Zamawiającego do jego
siedziby. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
Użyte w Specyfikacji skróty i terminy:
a) SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
b) PZP – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.);
c) Zamawiający – Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach;
d) Wykonawca – podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę
lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
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:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych
w Kielcach, ul. Prezydenta Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 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 2017 r. poz. 1579 i 2018);
 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 lub na okres
przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 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;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− 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 ***;
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−



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

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

I.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości
zamówienia poniżej 221 000 euro.
2. Podstawa prawa opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r., poz.
1579 z późn. zm.) zwana dalej „PZP”,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017r. poz.
2479),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2477).
3. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 2/PN/2018
4. Wykonawcy, ubiegający się o przedmiotowe zamówienie zobowiązani są do
powoływania się na wskazany powyżej numer postępowania we wszystkich dokumentach
składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelka korespondencja
z Wykonawcami winna być prowadzona w języku polskim.
6. W sytuacji sprzeczności postanowień SIWZ, wyjaśnień do SIWZ lub modyfikacji SIWZ
w stosunku do ustawy PZP, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ:

Przedmiotem zamówienia jest „dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół
Elektrycznych w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów” o łącznej wartości
nominalnej 154 085,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)
zgodnie z poniższym zestawieniem:
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1 372 szt. talonów o nominałach po 50 zł;
2 894 szt. talonów o nominałach po 20 zł;
2 747 szt. talonów o nominałach po 10 zł.
27 szt. talonów o nominałach po 5 zł.

1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
-

zapewnienie różnorodności towarów, m.in. artykuły spożywcze, mięsno-wędliniarskie,
środki chemiczne, AGD/RTV ;

-

realizacja talonów w punktach handlowych na terenie miasta Kielce, wskazanych
w ofercie Wykonawcy;

-

termin ważności talonów co najmniej do 30 czerwca 2019 roku;

-

nominały po 5,00 zł, 10,00 zł, 20,00 zł i 50,00 zł;

-

papierowa forma talonów;

-

koszt dostawy talonów ponosi Wykonawca;

2. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 30199750-2 Talony.
3. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993
r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych
rabatów i upustów w cenie talonów.

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji dostawy w ciągu max. 3 dni od daty zawarcia umowy.

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY, WYKAZ OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
§1

Warunki udziału w postępowaniu
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5
pkt. 1 i pkt. 8 ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy,
dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
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2. Z postępowania o udzielnie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie
przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
3. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),
- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazane przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
13-22 ustawy.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,
o którym mowa w ust. 5 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 5.
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§2

Wykaz oświadczeń lub/i dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Do oferty Wykonawca załącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
2. Wykonawca składa:
- Formularz nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
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, zamieszcza informację o tych podmiotach
w Formularzu nr 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Formularz nr 1
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia wymienionych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2) brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8 ustawy:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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,
c) odpisu 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.
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7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy oraz zgodnie
z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) według wzoru stanowiącego Formularz nr 2.
Wraz z złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o zamówienie
publiczne.
8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 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. dnia 27.07.2016 r., poz. 1126).
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ust. 6 lit. a - c – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju , w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio:
1) nie zalega z opłacaniem 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,
2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
11. Dokument, o których mowa w ust. 10 pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt.
1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 10, 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.
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
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Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
14. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych
walutach Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego aktualny na dzień
publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

V.

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
DOKUMENTÓW
SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ

W

PRZYPADKU

1. W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum (w tym spółka cywilna) do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców
występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną,
musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być
załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów
rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo
notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie
z pełnomocnikiem. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego
wynika ww. pełnomocnictwo np. poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy
spółki cywilnej lub uchwałę. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12–23 ustawy, natomiast
warunki określone w rozdziale 4 §1 ust. 1 pkt. 2 SIWZ mogą spełniać łącznie.
5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełnia
i podpisuje oddzielny Formularz nr 1. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
6. Dokumenty wymienione w rozdziale 4 § 2 ust. 6 pkt. 1-2 oraz ust. 7 obowiązują każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie. Każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na wezwanie
Zamawiającego,
musi
złożyć
komplet
wyżej
wymienionych
dokumentów,
poświadczonych/podpisanych „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez każdego
z Wykonawców, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami
reprezentacji Wykonawców określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych
dokumentach, właściwych dla danej formy organizacyjnej Wykonawców albo przez
pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące
wszystkich członków konsorcjum.
8. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla
wszystkich podmiotów wspólnie składających ofertę.
9. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego
i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
10. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
11. Formularze nr 3 podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Formularz
jest wspólny dla całego konsorcjum.
12. Inne niewymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje (lub parafuje)
pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego
konsorcjum.
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OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI NASTĘPUJĄCE
DOKUMENTY

VI.

1. Formularz nr 1 (oświadczenie) Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
dotyczące przesłanek wykluczenia – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Formularz nr 2 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
(wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
3. Formularz nr 3 – wykaz podwykonawców – załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Parafowany na każdej stronie formularz umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Lista punktów handlowych realizujących talony na terenie miasta Kielce – załącznik nr 5 do
SIWZ.
6. Liczba punktów handlowych realizujących talony na terenie miasta Kielce – załącznik nr 6 do
SIWZ.
7. Formularz „OFERTA”- załącznik nr 7
8. Oświadczenie obowiązki informacyjne RODO – załącznik nr 8 do SIWZ
9. Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z
2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz
z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję:
Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach,
ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8
25-317 Kielce
Telefon: 41 368 05 70
Faks: 41 344 21 20
Strona internetowa: www.zse-kielce.edu.pl
E-mail: zse@zse-kielce.edu.pl

4.

5.
6.

7.

Korespondencję drogą elektroniczną (skan pisma) należy przesyłać zawsze na w/w adres-mail.
W tytule należy wpisać numer postępowania: 2/PN/2018.
Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej
na powyżej wymieniony adres e-mail.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w ust. 3,
przed upływem wymaganego terminu.
Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej.
Składanie ofert, przygotowanych zgodnie z wymaganiami rozdziale X niniejszej SIWZ,
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście lub
za pośrednictwem posłańca.
Zamawiający pracuje z wyjątkiem świąt od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.00.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
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-

1.

w sprawach proceduralnych
Włodzimierz Dziedzic – Kierownik gospodarczy
w sprawach merytorycznych
Włodzimierz Dziedzic – Kierownik gospodarczy

Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Z osobami wymienionymi
w ust. 1 można kontaktować się w dni robocze w godz. 08:00-14:00.

Zgodnie z przepisami ustawy Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie.
Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia
Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia
należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami
i zmianami.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy złożyć zgodnie z drukiem „Oferta” stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
Cenę należy podać w PLN. Oferta powinna być wypełniona czytelnie w języku polskim oraz
podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania
oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych
przez Wykonawcę.
3. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
4. Wszystkie dokumenty muszą być trwale połączone w sposób zapobiegający
zdekompletowaniu oferty.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
6. Jeśli oferta zawiera informacje utajnione dla innych uczestników postępowania należy
je właściwie wyodrębnić i oznaczyć, (np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej).
7. Ewentualne poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. Zalecane jest datowanie paraf.
8. Oferta musi zawierać wszystkie określone w rozdziale IV SIWZ oświadczenia i dokumenty
lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem ich kserokopie.
Złożenie oferty w sposób niezgodny z powyższymi wymogami skutkuje jej odrzuceniem.

XI. SPOSÓB OZNACZENIA OFERTY
1. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanej w następujący sposób:
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Oferta na:

„Dostawa talonów dla pracowników i emerytów Zespołu Szkół Elektrycznych
w Kielcach uprawniających do bezgotówkowego zakupu towarów”
NIE OTWIERAĆ
przed 28.11.2018 r. godz. 10:00”
Ponadto kopertę należy opisać danymi Wykonawcy.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
Powiadomienie to musi być oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach,
25-317 Kielce, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, Sekretariat w terminie do dnia
28.11.2018 roku do godziny 9:30.
2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone Wykonawcom bez
otwierania.

XIII. OTWARCIE I BADANIE OFERT.
1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP.
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
28.11.2018 roku o godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego: Zespół Szkół Elektrycznych,
25 -317 Kielce, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy, adresy Wykonawców, a także przedstawi
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania, gwarancji, warunków płatności.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 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.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny
wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców,
których oferty zostały otwarte oraz ceny oraz termin dostawy przedmiotu zamówienia.
6. W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków
wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż
w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji
o których mowa w art. 86 ust. 4.
Poprzez wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią 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.) Wykonawca zobligowany jest udowodnić, że:
a) zastrzeżone informacje nie są upublicznione;
b) wykaże jaką stanowią wartość techniczną, technologiczną, organizacyjną
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą;
c) kroki, jakie podjął Wykonawca celem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
8. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 PZP.
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9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą,
i) wadium nie zostało wniesione lub zostało złożone w sposób nieprawidłowy, jeżeli
Zamawiający żądał wniesienia wadium,
j) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego,
k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 87
ust. 1 PZP.
11. Zamawiający może żądać udzielenia wyjaśnień w zakresie ustalenia czy oferta zawiera
rażąco niską cenę, zgodnie z art. 90 ustawy PZP.
12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w PZP i w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13. Wynik postępowania zostanie przekazany i lub opublikowany zgodnie z art. 92 lub 93 PZP.
14. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w art. 95 ustawy PZP i po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań zgłoszonych
na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania lub zaniechanie czynności,
do których był zobowiązany przepisami PZP. Strony ustalą telefonicznie termin podpisania
umowy. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegali się o zamówienie publiczne,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określając cenę zobowiązany jest uwzględnić wszystkie jej składniki, mając na
uwadze opis przedmiotu zamówienia (informacje przedstawione w SIWZ).
2. Cenę ofertową należy podać w PLN, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrągleń należy dokonywać zgodnie z regułami matematycznymi.
3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty: dostawy,
cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, wg stanu prawnego na dzień
składania ofert.
4. Obliczenie ceny – liczba talonów w poszczególnych nominałach x wartość danego nominału
= wartość w poszczególnym nominale. Zsumowana wartość w poszczególnych nominałach
daje wartość całkowitą oferty.

XV. POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności:
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błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo
podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
- błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług,
przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę netto w Formularzu oferty - podaną
liczbowo,
- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania,
mnożenia i dzielenia;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt. 3.
-

XVI. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający dokona oceny każdej z ofert
wg następujących kryteriów:
-

cena - 20% (C)
liczba punktów handlowych realizujących talony towarowe na terenie Kielc 80% (O p.)

2. Ocena oferty dla każdego z w/w kryteriów dokonywana będzie osobno przy zastosowaniu
punktowego sposobu kwalifikacji wg zasad określonych poniżej:
Ad.1.
C =

Cena najniższa
---------------------------- x 20% x100
Cena badanej oferty

Przy przeliczaniu ceny w ramach tego kryterium Zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie
z powyższym wzorem.
Gdzie: cena oferty najkorzystniejszej oznacza najniższą cenę oferty spośród ofert złożonych i nie
podlegających odrzuceniu.
Ad. 2.

Liczba placówek oferty badanej

Op=

x 80% x100
Największa liczba placówek spośród ofert
nie podlegających odrzuceniu

Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą ilość punktów (sumę pkt.)
powyżej wskazanych kryteriów i nie podlega odrzuceniu. Wartość punktowa obliczona zostanie
do dwóch miejsc po przecinku.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
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najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 180 ust. 2 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienia kończące postępowanie odwoławcze.
3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu
o zamówienie publiczne.

XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
Specyfikacji.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i ust. 3 wnosi się w terminie 5 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni
od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt. 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

XXI. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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XXII. INFORMACJE
DODATKOWYCH

O

PRZEWIDYWANYCH

ZAMÓWIENIACH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień dodatkowych o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 oraz w art. 134 ust. 6 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

XXIII. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania oferty wariantowej.

XXIV. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCĄ
 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne
w walutach obcych.
 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej w niniejszym
postępowaniu o zamówienie publiczne.

XXVI. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
o zamówienie publiczne.

XXVII.

INNE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.
Załączniki do SIWZ:
 Formularz nr 1 (oświadczenie) Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek
wykluczenia – załącznik 1 do SIWZ.
 Formularz nr 2 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).
 Formularz nr 3 – wykaz podwykonawców – załącznik nr 3 do SIWZ.
 Parafowany na każdej stronie formularz umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
 Lista punktów handlowych realizujących talony na terenie miasta Kielce – załącznik nr 5 do SIWZ.
 Liczba punktów handlowych realizujących talony na terenie miasta Kielce – załącznik nr 6 do SIWZ.
 Formularz „OFERTA”- załącznik nr 7 do SIWZ
 Oświadczenie – obowiązki informacyjne RODO – załącznik nr 8 do SIWZ

ZATWIERDZAM
Władysław Zaucha
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