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ROZDZIAŁ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Gmina Przemęt 

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 

pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie 

e-mail: urzad@przemet.pl 

https://przemet.com/ 

https://przemet.pl/ 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 39  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843), zwanej dalej 

„ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks Cywilny. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w 

Błotnicy” zgodnie z poniższym wykazem: 

 

 

Lp. Nazwa Opis Ilość 

Oznaczenie 

pomieszczenia według 

załącznika nr 7 

1.  
Kontener podbiurkowy 

43x50x62h 

3- szuflady na prowadnicach rolkowych, 

zamek centralny 

Płyta gr. ok. 25 mm i 18 mm 

1 Z02 – administracja 

2.  
Kosz na śmieci 30l 

30l, stal matowa 

- wolnoopadająca, bardzo cicha pokrywa 

- powierzchnia kosza odporna na odciski 

palców 

- wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z 

pałąkiem 

- solidny uchwyt do przenoszenia kosza 

- ukryty mechanizm podnoszenia pokrywy 

- bardzo stabilna, nierysująca podłogi 

podstawa kosza 

wysokość ok. 65 cm 

średnica ok. 29,2 cm 

8 ----------- 



3.  
Szafka socjalna 

Wymiary ok. 80x40x114h 

Od góry 1 przestrzeń otwarta, dwie 

przestrzenie zamknięte 

Wieniec górny wykonany z płyty 25 mm 

melaminowanej obustronnie o klasie 

higieniczności E1, obrzeże oklejone PCV 2 

mm. Półki z płyty 18 mm, krawędzie 

oklejone PCV 2 mm. Tylnia ściana 

wykonana z płyty HDF 3,2 mm. Uchwyt 

metalowy, 2-punktowy w rozstawie 128 mm. 

Zamek patentowy. Korpus wykonany z płyty 

18 mm melaminowanej, widoczne krawędzie 

oklejone PCV 2 mm. Stopki regulacyjne 

czarne o zakresie regulacji 0-15 mm z 

wnętrza szafy. 

1 Z02 – administracja 

4.  
Stolik okolicznościowy 

Fi ok. 70x76h 

Blat płyta gr. 25 mm 

PODSTAWA w kolorze aluminium: 

element dolny o wymiarach 50x50 cm 

element dolny wykonany z blachy o gr. 7 

mm, malowanej proszkowo 

noga o średnicy 75 mm wykonana ze stali 

malowanej proszkowo, grubość ścianki 1,2 

mm 

element górny wykonany z profili stalowych 

45x45 cm o przekroju 4x2 cm 

element górny wyposażony w 8 otworów 

montażowych o średnicy 5 mm 

regulowane stopki 

podstawa skręcana, dostarczana w 

elementach 

1 Z02 – administracja 

5.  
Krzesło konferencyjne 

oparcie siatka w kolorze czarnym 

Stelaż aluminiowy 
4 Z02 – administracja 

6.  
Siedziska modułowe 

Wymiary ok. 150x62x100h 

siedzisko z oparciem, tapicerowane tkaniną 

zmywalna o parametrach: 

Tkanina zmywalna: 

posiada powłokę antybakteryjną, 

przeciwgrzybiczną, odporna na zabrudzenia 

(krwią, uryną); 

skład: warstwa wierzchnia 100% winyl, 

warstwa nośna 100% poliester Hi-loft, ciężar 

650g/m2, wytrzymałość na ścieranie 300000 

cykli Martindela, bezpieczeństwo ogniowe, 

odporność na: światło:7, odporność na tarcie: 

na mokro:5, na sucho 5 

2 
Z03 – hol (z szatnią i 

wózkownią) 

7.  
Naklejki na szatnie 

Arkusz zawierający 24 naklejek 

obrazkowych (każda o rozmiarze 40mm). 

Naklejki doskonale nadają się do oznaczania 

szafek, półek itp. Proste symbole łatwe do 

10 
Z03 – hol (z szatnią i 

wózkownią) 



zapamiętania przez dzieci. 

8.  
Zestaw naczyń do 

wyparzarki 

zestaw składa się: 

talerz głęboki 

miseczka 

kubek 

sztućce: nóż, łyżka, widelec 

Szkło białe. 

30 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

9.  
Bateria do stołu ze 

zlewem 

wykonana z mosiądzu 

W kolorze chrom 

Głowica ceramiczna 40mm 

Standardowy otwór mocujący 35mm 

Dwufunkcyjna słuchawka (dwa rodzaje 

strumienia wody) 

Obrotowa wylewka 360` 

Wyciągana wylewka 

Atest PZH 

Powłoka odporna na wysoką temperaturę 

W komplecie wszystko co potrzebne do 

montażu 

Wysokość całkowita 40cm 

Wysokość do wylewki 18cm 

Zasięg wylewki od środka baterii 26cm 

W komplecie: bateria, zestaw mocujący, 

uszczelki. 

 

2 

Z05 – wydawanie 

posiłków 

Z06-zmywalnia 

10.  
Szafka kuchenna stojąca 

30 

1- drzwiowa, wykonana z płyty meblowej, 

melaminowanej, grubość 18mm. 

Wymiary ok. 30x52x82H 

1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

11.  
Szafka kuchenna stojąca 

50 

1- drzwiowa, wykonana z płyty meblowej, 

melaminowanej, grubość 18mm. 

Wymiary ok. 50x52x82H 

1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

12.  
Szafka kuchenna stojąca 

40 

z szufladami, wykonana z płyty meblowej, 

melaminowanej, grubość 18mm. 

Wymiary ok. 40x52x82h 

1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

13.  Cokół ok. dł. 240 cm 1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

14.  Blat POSTFORMING 
L=30cm + L=90 

Kolor aluminium 
1 

Z05 – wydawanie 

posiłków 

15.  
Szafka kuchenna wisząca 

30 

Wymiary ok. 30x32x72h, 

1- drzwiowa, 2 półki, wykonana z płyty 

meblowej, melaminowanej, grubość 18mm. 

1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

16.  
Szafka kuchenna wisząca 

50 

Wymiary ok. 50x32x72h, 

1- drzwiowa, 2 półki, wykonana z płyty 

meblowej, melaminowanej, grubość 18mm 

1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 



17.  
Szafka kuchenna wisząca 

40 

Wymiary ok. 40x32x72h, 

1- drzwiowa, 2 półki, wykonana z płyty 

meblowej, melaminowanej, grubość 18mm. 

1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

18.  Półka ścienna 
Wymiary ok. 80x32x45h 

Płyta meblowa o grubości 18mm. 
2 

Z05 – wydawanie 

posiłków 

19.  OKAP 

Rodzaj okapu: kominowy 

Oświetlenie: LED 

Maksymalna wydajność:535 m³/h 

Liczba stopni regulacji prędkości:4 

Sterowanie: elektroniczne 

Filtry:aluminiowy, przeciwtłuszczowy 

Funkcje:wyciąg, pochłaniacz, intensywne 

pochłanianie, inne 

Komunikacja:wyświetlacz, kontrolka pracy 

okapu 

Efektywność energetyczna 

Klasa efektywności energetycznej: B 

Poziom hałasu: 45 dB 

Materiał: stal lakierowana, stal nierdzewna, 

stal, szkło, szkło hartowane, tworzywo 

sztuczne 

1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

20.  Szafa przelotowa 

Parametry ok. 

Wysokość - H: 1800 mm 

Głębokość - D: 600 mm 

Szerokość - W: 800 mm 

Materiał wykonania: stal nierdzewna 

Opis produktu 

konstrukcja spawana 

dwie przestawne półki 

Drzwi przesuwne 

maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m2 

1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

21.  Zmywarka z wyparzarką 

Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 

mm precyzyjny jelitkowy dozownik płynu 

myjącego i nabłyszczającego 

cykl mycia 120 s lub 180 s 

wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h 

pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca 

płukanie (w wybranych wersjach) 

kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 

2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) 

zużycie wody 2,5 l/cykl 

moc grzałki komory - 2 kW 

moc grzałki bijlera - 3 kW lub 4,5 kW 

kosz 500x500 mm 

Wymiary ok. 

Szerokość - W : 565 mm 

Głębokość - D : 665 mm 

Wysokość - H : 835 mm 

1 Z06 – zmywalnia 



22.  Podstawa do zmywarki 

Wysokość - H: 450 mm 

Głębokość - D: 565 mm 

Szerokość - W: 585 mm 

1 Z06 – zmywalnia 

23.  Stół ze zlewem 

Wysokość - H: 850 mm 

Głębokość - D: 600 mm 

Szerokość - W: 1000 mm 

Materiał wykonania: stal nierdzewna 

Konstrukcja: spawana 

Opis produktu 

Stół spawany 

Otwór pod baterię pomiędzy komorami o 

średnicy 33 mm (zaślepiony) 

Stół posiada komory o wymiarach 

400x400x250 

1 Z06 – zmywalnia 

24.  
Wózek do sprzątania z 

akcesoriami 

Wózek do sprzątania wykonany z 

wytrzymałego tworzywa sztucznego. 

Wyposażony w dwa wiadra o pojemności 25 

i 6 litrów,  

Wymiary ok. 

szerokość 48 cm 

wysokość 85 cm 

waga 8 kg 

długość 96 cm 

- aluminiowy trzonek 

- stelaż do mopów 

- zamiatacz domowy 

- kij gwintowany, drewniany do zamiatacza 

- szufelka + zmiotka 

- ściereczka z mikrofibry 5szt 

1 
Z08 – pomieszczenie 

gospodarcze 

25.  
Odkurzacz 

bezprzewodowy 

Napięcie akumulatora [V]: 25.2 

Czas pracy [min]: 75 

Praca na mokro: Nie 

Pojemność pojemnika/worka [l]: 0.9 

Poziom hałasu [dB]: 75 

1 
Z08 – pomieszczenie 

gospodarcze 

26.  
Szafka kuchenna stojąca 

80 

Wymiary ok. 80x52x82, 

2-drzwiowa, wykonana z płyty meblowej, 

melaminowanej, grubość 18mm. 

1 Z09 – pokój socjalny 

27.  
Szafka kuchenna stojąca 

80 zlewozmywakowa 

Wymiary ok. 80x52x82 

2-drzwiowa, wykonana z płyty meblowej, 

melaminowanej, grubość 18mm. 

1 Z09 – pokój socjalny 

28.  
Szafka kuchenna stojąca 

50 

Wymiary ok. 50x52x82h 

1-drzwiowa, wykonana z płyty meblowej, 

melaminowanej, grubość 18mm. 

1 Z09 – pokój socjalny 

29.  
Szafka kuchenna stojąca 

50 

Wymiary ok. 50x52x82h 

Z szufladami, wykonana z płyty meblowej, 

melaminowanej, grubość 18mm, 

1 Z09 – pokój socjalny 



30.  Cokół dł. 260 cm 1 Z09 – pokój socjalny 

31.  Blat POSTFORMING L=260 cm 1 Z09 – pokój socjalny 

32.  Zlewozmywak + bateria 

Zlewozmywak wpuszczany, stal nierdzewna 

z baterią 2-komorowy z ociekaczem do 

szafki 80. 

1 Z09 – pokój socjalny 

33.  
Szafka kuchenna wiszaca 

80 

Wymiary ok. 80x32x72H 

2-drzwiowa, wykonana z płyty meblowej, 

melaminowanej, grubość 18mm. 

1 Z09 – pokój socjalny 

34.  
Szafka kuchenna wiszaca 

80 z ociekaczem 

Wymiary ok. 80x32x72H 

2-drzwiowa z ociekaczem, wykonana z płyty 

meblowej, melaminowanej, grubość 18mm. 

1 Z09 – pokój socjalny 

35.  
Szafka kuchenna wiszaca 

50 

Wymiary ok. 50x32x72h 1- drzwiowa, 2 

półki, wykonana z płyty meblowej, 

melaminowanej, grubość 18mm. 

2 Z09 – pokój socjalny 

36.  Czajnik 

Pojemność 1,7 litra 

Moc czajnika 2200 W 

Wykonanie stal nierdzewna 

1 Z09 – pokój socjalny 

37.  Kuchenka mikrofalowa 

Kuchenka mikrofalowa Inox, Pojemność [l]: 

23 Szerokość [cm]: 48.9 Sterowanie: 

Elektroniczne Funkcje podstawowe: 

Rozmrażanie, Podgrzewanie, Gotowanie, 

Grill, Moc mikrofali [W]:800 

1 Z09 – pokój socjalny 

38.  

Zestaw mebli do sali dla 

dzieci z nadrukiem UV – 

5 szafek 

Zestaw składa się z 5 szafek. Nadruk 

wykonany jest w technologii UV, dodatkowo 

zabezpieczony jest lakierem UV, dzięki 

czemu jest odporny na ścieranie. Kolory 

nadruku są nasycone i żywe. Fronty 

wykonane są z płyty ognioodpornej w klasie 

Bs2, d0. Pozostałe elementy z płyty 

laminowanej gr. 18 w kolorze białym. 

W skład zestawu wchodzą: 

1.Szafka o wymiarach: 1520x700x450 mm 

(WxSxG). Szafka posiada: 

4 szerokie półki i 1 szufladę poniżej. 

2.Szafka o wymiarach:1285x1041x450 mm 

(WxSxG).Szafka z nadstawką posiada: 

3 półki (4 przestrzenie) zamykane parą 

drzwiczek z nadrukiem UV. 

3. Szafka o wymiarach: 1050x1041x450 mm 

(WxSxG) 

Szafka posiadająca dolną półkę o wysokości 

344 mm zamykaną parą drzwiczek w kolorze 

białym. 

W górnej części znajdują się 4 otwarte 

skrytki o wymiarach 344x237 mm (WxS) 

4. Szafka o wymiarach: 1285x1041x450 mm 

1 Z12 - sala dla dzieci 



(WxSxG) 

3 półki (4 przestrzenie) zamykane parą 

drzwiczek. 

5. Szafka o wymiarach: 1520x700x450 mm 

(WxSxG). 

5 półek, zamykane dwuskrzydłowymi 

drzwiczkami 

wysokość półek: skrajne 227 mm; 

wewnętrzne 217 mm 

39.  Krzesło obrotowe 

oparcie tapicerowane siatką w kolorze 

czarnym. 

siedzisko tapicerowane oddychającą tkaniną 

Aero, której odporność na ścieralność wynosi 

ponad 35000 cykli Martindalea. 

1 Z13 – sala dla dzieci 

40.  

Zestaw mebli do sali dla 

dzieci z nadrukiem UV – 

6 szafek 

Zestaw składa się z 6 szafek. Nadruk 

wykonany jest w technologii UV, dodatkowo 

zabezpieczony jest lakierem UV, dzięki 

czemu jest odporny na ścieranie. Kolory 

nadruku są nasycone i żywe. Fronty 

wykonane są z płyty ognioodpornej w klasie 

Bs2, d0. Pozostałe elementy z płyty 

laminowanej gr. 18 w kolorze białym. 

W skład zestawy wchodzą: 

1. Szafka o wymiarach: 1752x1041x450 mm 

(WxSxG). Szafka z nadstawką posiada: 

- w górnej części posiada od góry: 

jedną dużą półkę na całą szerokość, pod nią 

na środku przegroda; po każdej stronie 

przegrody po 2 małe półki. 

- w dolnej części szafki znajdują sie dwie 

skrytki - w każdej po 1 półce, fronty z 

nadrukiem UV 

2. Szafka o wymiarach: 1520x700x450 mm 

(WxSxG). Szafka z nadstawką posiada: 

- 5 półek, w tym 4 zamykane drzwiczkami 

- środkowa półka otwarta 

- wysokość półek: skrajne 227 mm; 

wewnętrzne 217 mm 

Fronty z nadrukiem UV 

3. Szafka o wymiarach: 1050x700x450 mm 

(WxSxG). 

- 3 otwarte półki. 

4. Szafka o wymiarach:1285x1041x450 mm 

(WxSxG).Szafka z nadstawką posiada: 

- 3 półki (4 przestrzenie) zamykane parą 

drzwiczek. 

Fronty z nadrukiem UV 

5. Szafka o wymiarach: 1050x700x450 mm 

(WxSxG) 

- trzy szerokie szuflady 

Fronty z nadrukiem UV 

1 Z13 – sala dla dzieci 



6. Szafka o wymiarach: 1520x700x450 mm 

(WxSxG). Szafka posiada: 

- 4 szerokie półki i 1 szufladę poniżej. 

Cała biała 

41.  
Naklejki na ściany/okna 

Aplikacje 

naklejki na ścianę ścienne dla dzieci Rozmiar 

ARKUSZU ok. 150cm x 75cm, NAKLEJKI 

na okno, dla dzieci d. wzorów bezb folia 

Rozmiar ok. 90cm x 45cm.proces wydruku 

zgodny z certyfikatem Greenguard - 

bezpieczny dla dzieci, bezpieczny przy 

zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń, 

ekologiczny 

 

15 APLIKACJE 

42.  Wieszak ubraniowy 
Wymiary ok.: fi38/185 cm, materiał: drewno 

/ kamień naturalny, kolor: biały 
2 Z02 – administracja 

43.  Zestaw stołówkowy 

W ZESTAWIE: 

talerz głęboki 

miseczka 

kubek 

sztućce: nóż, łyżka, widelec 

Zestaw został wykonany z dobrej jakości 

melaminy. Materiał jest trwały, a do tego nie 

zawiera szkodliwych substancji (BPA, BPS, 

ftlanów). Kolor szary 

Możliwość mycia w zmywarce /górna półka/ 

10 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

44.  Stół ze zlewem 

Wymiary ok.: 

Wysokość - H: 850 mm 

Głębokość - D: 600 mm 

Szerokość - W: 1000 mm 

Materiał wykonania: stal nierdzewna 

Konstrukcja: spawana 

Opis produktu 

Stół spawany 

Otwór pod baterię pomiędzy komorami o 

średnicy 33 mm (zaślepiony) 

Stół posiada komory o wymiarach 

400x400x250 

1 
Z05 – wydawanie 

posiłków 

45.  Stolik 

Stół przedszkolny owalny wymiary ok. 

1200x700 noga fi 40, Profile stalowe, nóżki: 

rura okrągła fi 40mm, wieniec profil 40x20 

mm, 

malowana proszkowo w kolorystyce RAL do 

wyboru. Wysokość - regulacja od nr 1 do nr 

3 

Blat wykonany z laminowanej płyty 

meblowej 18 mm oklejonej okleiną PCV 2 

mm. Kolorystyka do wyboru. 

4 Z13 – sala dla dzieci 



46.  Biblioteczka 

Biblioteczka stojąca Regał posiada 4 półki do 

eksponowania książek. 

Wykonany jest z płyty laminowanej o gr. 18 

mm, tył biała płyta HDF gr. 3,4 mm. 

Brzegi półek zabezpieczone kolorową listwą. 

Wymiary ok.: wys. 1285, szer. 704, gł. na 

samym dole regału 450 mm. 

1 Z13 – sala dla dzieci 

47.  Biurko 

Biurko szkolone z szafką i szufladą, wymiar 

ok. (DxGxW) 1200x600x760 mm, wykonane 

z płyty laminowanej 18mm. 

Szafka i szuflada zamykane na klucz. 

Metalowe uchwyty. 

Obrzeże PCV 2mm. 

1 Z13 – sala dla dzieci 

 

 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że 

zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów 

technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na 

Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, 

stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) 

warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia 

równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich 

przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta. 

3.2 Zakres obowiązków Wykonawcy: 

 Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania z należytą starannością wszelkich czynności 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy. 

 Miejscem dostawy jest Gminny Żłobek w Błotnicy, ul. Szkolna 19, 64-234 Błotnica (Gmina 

Przemęt) 

 Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie na własny koszt i na własne ryzyko, zapewni rozładunek 

ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków oraz skręcenie i 

ustawienie mebli w godzinach pracy po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w 

czasie transportu. 

 Odbiór przedmiotu umowy będzie dokumentowany pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym. 

 Wszystkie sprzęty i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do 

stosowania.  Wszystkie dostarczone sprzęty i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty, 

certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym 

prawem. 

 Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla dostarczanego 

asortymentu) gwarancji (okres gwarancji zgodny z gwarancją producenta lub korzystniejszy - co 

najmniej 24 miesiące). Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument 

gwarancyjny w dniu odbioru przedmiotu dostawy.  



 Wraz z asortymentem należy dostarczyć dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w 

języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, 

gwarancje, atesty. 

3.3 Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych przedmiotem      

zamówienia. 

3.4 Kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

39290000-1: Wyposażenie różne 

39162100-6: Pomoce dydaktyczne 

30200000-1: Urządzenia komputerowe 

 

4. Termin wykonania zamówienia: 

Zakończenie: maksymalnie w ciągu 30 dni od podpisania umowy. 

 

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 

ustawy Pzp. 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1i 1 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 

Zamawiającego. 

5.1. Podstawy wykluczenia: 

5.1.1. Podstawę wykluczenia Wykonawcy będzie stanowiło wykazanie przez niego podstaw do wykluczenia 

wskazanych w oświadczeniu według załącznika nr 2 do SIWZ, szczególnie w oparciu o przesłanki 

określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

5.1.2. Zamawiający może określić fakultatywne podstawy wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełni 

przesłanki określonej w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć 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 2019r., poz. 243, 326, 912 i 1655), 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 2019 r.  poz. i 498,912, 1495 i 1655); 

5.1.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

5.1.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 i ust. 5, 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. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o 

udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 



5.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

5.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień w 

niniejszym postępowaniu z uwagi na brak regulacji nakazujących ich posiadanie. 

5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej. 

 zdolności technicznej lub zawodowej: 

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: 1 (jedno) zadanie w zakresie dostawy objętej 

jednym z kodów CPV wymienionych w pkt. 3.4 SIWZ na kwotę nie niższą niż 45 000,00 zł brutto 

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych brutto) i zadanie te zostało wykonane należycie. 

5.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

5.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5.3.2. 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 – załącznik nr 6 do SIWZ. 

5.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 ustawy Pzp.  

5.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5.3.5. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że przekazanie 

potencjału przez inny podmiot będzie miało charakter rzeczywisty, faktyczny, pozwalający na realne 

wykorzystanie doświadczenia w toku realizacji zamówienia. Dysponowanie zasobami musi zostać 

udowodnione Zamawiającemu przez Wykonawcę w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, czy 

podmiot udostępniający swoje zasoby z zakresu doświadczenia posiada je i rzeczywiście udostępnia. 

Doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. 

5.3.6. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny 

przedsiębiorstwa (w rozumieniu. art. 55
1
 i art. 55

2
 Kodeksu cywilnego). Nie jest zatem możliwe 

udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa,  

z którym to doświadczenie jest związane.  

5.3.7. Z tych też względów dla potwierdzenia rzeczywistego udostępnienia zasobu doświadczenia, 

konieczny jest osobisty udział tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Udostępnienie 

doświadczenia musi być potwierdzone rzeczywistym udziałem w wykonawstwie dostaw, a nie w 

formie świadczenia usługi doradztwa. 

5.4. Kolejność działań związanych z wyborem oferty: 

Postępowanie odbywa się trzyetapowo, tj.: 



ETAP 1 –Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana  

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2 do SIWZ, a które stanowić będzie 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

ETAP 2 – dokonanie przez Zamawiającego oceny ofert, w celu wyłonienia oferty ocenionej jako 

najkorzystniejsza. 

ETAP 3 – W celu zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 

 

5.5. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 

gospodarczych (konsorcja/ spółki cywilne): 

5.5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w 

postępowaniu winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia powinien spełniać każdy  

z Wykonawców samodzielnie.  

5.5.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5.5.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez 

upoważnionego przedstawiciela. 

5.5.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

5.5.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona  

w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda 

w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej 

przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż 

termin realizacji zamówienia. 

 

5.6. Podwykonawstwo:  

5.6.1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

5.6.2. Wykonawca może zrealizować dostawy stanowiące przedmiot zamówienia korzystając z pomocy 

Podwykonawców.  

5.6.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  

       w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

6.1. ETAP 1 – Potwierdzenie wstępne: 



6.1.1. W celu dokonania wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień 

składania ofert oświadczenie własne w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. 

6.1.2.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

 o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

 o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza 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. 

6.1.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu, złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1 w odniesieniu do podwykonawców. 

6.1.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie,  

w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w 

pkt 6.1.1 niniejszej SIWZ, dotyczące tych podmiotów. 

6.2. ETAP 2 – ocena ofert, w celu wyłonienia oferty ocenionej przez Zamawiającego jako 

najkorzystniejsza – na podstawie złożonej oferty. 

6.3. ETAP 3 – Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

i brak podstaw do wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązany będzie 

złożyć Wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono oraz inni Wykonawcy  

w sytuacji opisanej w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.- składane na wezwanie Zamawiającego 

6.3.1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków  

6.3.1.1. wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały 

wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wzór wykazu 

znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 

6.3.2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 

6.3.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczeniem według załącznika nr 2 do SIWZ. 

6.3.2.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył:  

- odpis 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; 

6.3.2.3. W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia, określonej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. 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; 

 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 



o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do 

SIWZ. 

 

6.4. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w 

ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów. 

 

6.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.3.2.2. składa: 

- dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 

Dokument, o którym mowa w powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu. 

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 powyżej, 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. 

 

6.6. Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, 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. 

 

6.7. Forma dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

6.7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. Oświadczenia składane w 

postępowaniu, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega 

wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale. 

6.7.2. Dokumenty składane w postępowaniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

6.7.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

6.7.4. 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 lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. 

6.7.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.7.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

 przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

 porozumiewania się z Wykonawcami. 

7.1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz.2188 ), osobiście, za pośrednictwem 

posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123),  

2) Wykonawca za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 

zobowiązany jest: 

- złożyć ofertę – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej; 

- złożyć oświadczenia, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu w sprawie dokumentów – 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów – w oryginale; 

- złożyć dokumenty, o których mowa w SIWZ i w rozporządzeniu w/s dokumentów inne niż 

oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.2 tiret drugi –  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;  

- złożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 

- złożyć dokument wadium w oryginale – w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż 

w pieniądzu. 

3) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ. 

4) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8,  

64-234 Przemęt Pok. nr 15 – Biuro Obsługi Klienta. 

5) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: urzad@przemet.pl. 

6) Wszelkie Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

Wykonawcę za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, 

niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

7) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie wskazanym 

w art. 38 ustawy Pzp. 

8) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

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

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa 

powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie 

internetowej, na której udostępniono SIWZ. 



9) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 7.1.7 niniejszej SIWZ. 

10) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

7.2. Zebranie Wykonawców – Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

7.3. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

1) w kwestiach dotyczących procedury przetargowej – p. Sylwia Szaranek  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się  

z Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.  

7.4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.  

7.5. Rażąco niska cena: 

1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się  

o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu,  

w szczególności w zakresie:  

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177 ), 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;  

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.  

 

9. Termin związania ofertą. 

9.1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

9.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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 nie dłuższy jednak niż 60 dni. 



9.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

10.1. Wymagania podstawowe. 

10.1.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję 

zamówienia. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

danego Wykonawcę. 

10.1.2. Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

10.1.3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.1.4. Wykonawca poniesie koszty związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10.1.5. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

Pzp, zostanie odrzucona (art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności  

i wątpliwości dotyczące zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania 

ofert w trybie przewidzianym w pkt 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji 

warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

10.2. Forma oferty. 

10.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 

czytelną techniką.  

10.2.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.2.3. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja 

wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez 

Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy w 

imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z 

dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. W przypadku, 

gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których umocowanie 

nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku 

obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien 

wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik. 

10.2.4. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. bindowana, zszyta uniemożliwiając 

jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Strony zawierające informacje niewymagane 

przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp.) nie muszą być 

numerowane i parafowane. 

10.2.5. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10.2.6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować  

w następujący sposób: 

 

Nazwa oraz adres Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………

ul. ……………………....……………………………………………………………………………….. 

„Oferta w postępowaniu na: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy”  

Otworzyć w dniu  25.11.2019 r. o godzinie 12:15. 

 



10.3. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszej SIWZ;  

b) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; 

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,  

o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie.  

d) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 5.3.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega 

na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postepowaniu; 

e) w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do 

reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CeiDG) do oferty należy dołączyć 

Pełnomocnictwo; 

f) pełnomocnictwodo reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo; 

g)Dokumenty, z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za 

zgodność   z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych 

wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne(Dz.U. z 2019r. poz.700), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile 

prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

10.4. Zmiana/wycofanie oferty. 

10.4.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i 

po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i zostaną dołączone do oferty.  

10.4.2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 

10.5. Tajemnica przedsiębiorstwa. 

10.5.1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ustawy Pzp 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 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.), jeśli Wykonawca w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione  

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10.5.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA 

PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać 



będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń. 

10.5.3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r. (Sygn. II CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

10.5.4. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 

art.90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnice 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

11.1. Miejsce oraz termin składania ofert 

a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 

64-234 Przemęt, pokój nr 15 – Biuro Obsługi Klienta, do dnia 25.11.2019r. do godziny 12:00. 

b) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10.2 niniejszej SIWZ. 

c)Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.2. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. niniejszej SIWZ zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp 

zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

11.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert 

11.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urząd Gminy Przemęt,  

 ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój nr 25 w dniu 25.11.2019r. o godzinie 12:15. 

11.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.3.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. 

11.3.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

11.3.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej: https://przemet.com/, 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

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

w ofertach. 

 

12.  Opis sposobu obliczenia ceny: 

12.1.1. Zamawiający ustala, iż obowiązującym wynagrodzeniem za wykonane prace będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

12.2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z załączonym formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), tj.: 

należy podać cenę ryczałtową netto i brutto oraz podatek VAT [cena brutto stanowi sumę ceny netto i  

należnego podatku od towarów i usług]. 

12.3. Szczegóły dotyczące sposobu rozliczenia z Wykonawcą zostały określone w § 3 projektu umowy.  

12.4.  Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie 

oferty ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym 

również koszty towarzyszące, niezbędne do pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 



12.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały  w projekcie 

umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 

12.6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie 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. W takim przypadku Wykonawca, 

składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

12.7. Zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

12.7.1. Przesyłania między wykonawcami, a zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur 

 elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych  

 z realizacją zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.  

 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane  lub 

 usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191). 

12.7.2. Zamawiający oświadcza, iż jest posiadaczem konta na platformie PEF o nazwie Urząd Gminy 

Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, nr NIP 923 16 51 446 

12.7.3. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do 

zamawiającego za pośrednictwem platformy.  

12.7.4. Zamawiający i Wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty 

 elektroniczne za pośrednictwem platformy, jednak wymaga to zgody obu stron. 

 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 
13.1. Ocena ofert: 

 

13.1.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w 

następujący kryteriach: 

 

- „cena” – C, 

- „długość okresu gwarancji” – G, 

- „skrócenie terminu wykonania zamówienia” - S 

 

13.1.2.  Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

Kryterium Waga (%) 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

cena 60% 60 

Cena najtańszej oferty 

C = ----------------------------------------- X 100 X 60% 

Cena badanej oferty 

Długość okresu 

gwarancji 
20% 20 zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 13.1.5. 

Skrócenie terminu 

wykonania 

zamówienia 

20% 20 zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 13.1.6. 

Razem 100% 100 ---------------------------------------------------------------- 

 



13.1.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C + G + S,  

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „cena”, 

G – punkty uzyskane w kryterium „długość okresu gwarancji”. 

S – punkty uzyskane w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia”. 

 

13.1.4 Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto 

wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

 

13.1.5 Ocena punktowa w kryterium „długość okresu gwarancji” dokonana zostanie wg poniższych zasad: 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu udzielonej gwarancji na przedmiot 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. W kryterium tym można 

maksymalnie uzyskać 20 punktów.  

 

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Długość okresu gwarancji  Liczba punktów 

24 miesięcy 0 pkt 

36 miesięcy 20 pkt 

 

Nie dopuszcza się podania w ofercie okresu krótszego niż wymagany, tj. 24 miesięcy. Zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego, za okres 24 miesięcy gwarancji, Wykonawca otrzyma 0 pkt. W sytuacji 

gdy Wykonawca poda dłuższy niż wymagany okres gwarancji, Zamawiający oceni ofertę odpowiednio 

wg liczby punktów określonych powyżej. Okres gwarancji podany w ofercie wpisany zostanie do 

zawieranej umowy. 

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w formularzu ofertowym oświadczenia 

dotyczącego długości okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca deklaruje 

minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesięcy, za który otrzyma 0 pkt. 

  

13.1.6 Ocena punktowa w kryterium „skrócenie terminu wykonania zamówienia” dokonana zostanie wg 

poniższych zasad: 

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ilości dni roboczych, o jakie Wykonawca skróci  

termin wykonania zamówienia, podanych w Formularzu ofertowym. W kryterium tym można 

maksymalnie uzyskać 20 punktów.  

 

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Skrócenie terminu wykonania zamówienia 

(dni robocze)  
Liczba punktów 

0 0 pkt 

5 10 pkt 

10 20 pkt 

 

Nie dopuszcza się podania w ofercie terminu dłuższego niż wymagany, tj. 30 dni od dnia udzielenia 

zamówienia. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, za wykonanie przedmiotu zamówienia w 

terminie wymaganym, tj. 30 dni od dnia udzielenia zamówienia, Wykonawca otrzyma 0 pkt. W 

sytuacji gdy Wykonawca skróci termin wykonania zamówienia, Zamawiający oceni ofertę 



odpowiednio wg liczby punktów określonych powyżej. Termin, jaki zostanie podany przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie wpisany do umowy. 

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w formularzu ofertowym oświadczenia 

dotyczącego skrócenia terminu wykonania zamówienia, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca 

deklaruje, iż nie skróci terminu wykonania zamówienia i przyzna Wykonawcy 0 pkt w tym 

kryterium. 

 

13.1.7 Punktacja przyznawana w kryterium: cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

 przecinku.  

13.1.8 Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

13.1.9Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 

 ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

 ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

13.1.10 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

13.1.11 Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania: 

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ, i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

-wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

-wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5,  

- unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym  

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego 

przed upływem 5 – dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub 

wystąpią inne przesłanki określone w art. 94 ustawy pzp. 

14.2. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym 

pismem. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś  

z Wykonawców odwołania.  

14.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. Umocowanie powinno zawierać zakres czynności osoby 

wyznaczonej i czas jego działania. 

14.4. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres 



prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

14.5. Zawarcie umowy nastąpi wg projektu umowy Zamawiającego. 

14.6. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. 

14.7. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy. Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

15.1. Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo  projekt umowy, jeżeli Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

16.1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie 

z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w art. 144 ustawy- Prawo zamówień publicznych. 

16.2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

16.3. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ. 

16.4. Wszelkie zmiany umowy możliwe są za obopólnym pisemnym porozumieniem stron w formie aneksu do 

umowy pod rygorem nieważności. 

16.5. Zakres zmian dopuszczonych przez Zamawiającego znajduje się w projekcie umowy § 7. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

17.1. Każdemu 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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również organizacjom   

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

17.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 

uPzp.  

17.4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 

czynności. 

17.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu;  

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

- odrzucenia oferty odwołującego;  

- opisu przedmiotu zamówienia;  

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 



18. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ART. 13 RODO ZWIĄZANA  

Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 71,65 615 69 49; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna tel.  

65 615 69 66, adres email: iod@przemet.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzieleniu 

zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń 

lub obroną przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

b. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

c. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

d. art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz 

przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, 

w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez 

zawarcia umowy,   

7. Posiada Pani/Pan prawo: 

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 do 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’ 

8. 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 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 



12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, 

związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 

ust. 6 pkt, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; 

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

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub 

dopuszcza ich składanie; 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w postępowaniu. 

 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego; 

 Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: urzad@przemet.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: https://przemet.pl/ 

 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; 

 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

7. Aukcja elektroniczna; 

ROZDZIAŁ II – Informacje uzupełniające 



Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot; 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

9. Informacja o wymaganiach określonych w art. 29 ust. 3a oraz 4 Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 

części zamówienia: 

Zamawiający mając na uwadze art. 36a ust. 2 ustawy Pzp nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania 

przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

 

11. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2; Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

 

1. Załącznik nr 1  -  formularz oferty – ETAP I, 

2. Załącznik nr 2 - oświadczenie własne Wykonawcy z art. 25a ust 1 ustawy Pzp –   

   ETAP I, 

3. Załącznik nr 3 - projekt umowy, 

4. Załącznik nr 4 - wykaz dostaw – ETAP III, 

5. Załącznik nr 5 - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – 3 dni od dnia 

   zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

   informacji z otwarcia ofert, 

6. Załącznik nr 6 - zobowiązanie innego podmiotu – ETAP I. 

7. Załącznik nr 7 -  Rzut parteru wraz z rozmieszczeniem sprzętu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III – wykaz załączników do SIWZ 



Załącznik Nr 1 do SIWZ – formularz oferty  

 

  

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

O F E R T A 

Gmina Przemęt 

ul. Jagiellońska 8 

64-234 Przemęt 

 

 

  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na zadanie: „Zakup wyposażenia do Gminnego 

Żłobka w Błotnicy” 

 

DANE WYKONAWCY: 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:  ......................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................   

Wykonawca/Wykonawcy  ....................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Adres  ....................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:  ........................................................................................................  

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

nr faksu  ................................................................................................................................................................................  

e-mail:  ..................................................................................................................................................................................  

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):  ...................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

1. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA: 

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową: 

 

 Wyszczególnienie Wartość Słownie 

1. Łączna cena ofertowa brutto   

1a. 
Wartość podatku VAT 

 

 

 
 

1b. Łączna cena ofertowa netto   

 

W tym za poszczególne pozycje objęte zamówieniem: 



 

Lp. 
Nazwa oferowanego 

produktu 
Ilość 

Wartość 

jednostkowa 

netto 

Stawka 

podatku Vat 

Wartość 

jednostkowa 

brutto 

Wartość łączna 

brutto 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        



46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        

62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        

70.        

71.        

72.        

73.        

74.        

75.        

76.        

77.        

78.        

79.        

80.        

81.        

82.        

 

2. OŚWIADCZENIA: 

1) Oświadczam, iż udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia, na okres:  

   □ 24 miesięcy, 

□ 36 miesięcy, 

 

1) Oświadczam, że termin realizacji zamówienia zostanie skrócony o: 

□ 0 dni roboczych, 

□ 5 dni roboczych, 

□ 10 dni roboczych. 

 

2) Oświadczam, że jestem mikro / małym / średnim* przedsiębiorstwem / NIE DOTYCZY. (zgodnie z definicją 

MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.). 



3) Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem). 

4) Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ i jej załącznikami oraz nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń oraz 

zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

5) Oświadczam, że zawarty w SIWZ projekt umowy, w tym wysokość kar umownych, został zaakceptowany i 

zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6) Oświadczam, że akceptuję termin płatności w ciągu 7 dni od momentu przekazania Zamawiającemu   prawidłowo 

wystawionej faktury (wraz z dokumentami   rozliczeniowymi), przelewem na konto. 

7) Oświadczamy, że wybór złożonej przez nas oferty będzie/nie będzie* prowadzić  

u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego** w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub 

usługi ………………………………………………………………………………………. 

Wartość (w kwocie netto) ww. dostaw wynosi: ………………………………………………………  zł 

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**** 

9) Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami klauzuli informacyjne w zakresie art. 13 RODO dołączonej do 

SIWZ.  

3. PODWYKONAWCY: 

2) Oświadczam, iż przedmiot zamówienia będę/będziemy wykonywał wyłącznie siłami własnymi** 

3) Oświadczam, iż przedmiot zamówienia będę/będziemy** wykonywać przy pomocy podwykonawców: 

Lp. 
Nazwa i adres 

podwykonawcy 

Rodzaj i zakres dostaw powierzanych 

podwykonawcy(opisać rodzaj i zakres 

dostaw) 

Procentowa część zamówienia 

powierzona podwykonawcy 

   

 

 

 

4. POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, iż w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w pkt 5.2. SIWZ będę polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych** lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej** innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków prawnych w 

następującym zakresie: 

Nazwa i adres podmiotu udostępniającego: 

 ...........................................................................................................................................................................................  

Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia następujące dostawy: 

 ...........................................................................................................................................................................................  

5. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 

1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oferta została złożona na …......... stronach parafowanych i kolejno ponumerowanych  

od nr ….............. do  nr…..................... 

7. SPIS TREŚCI 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1)  

2)  

3)  

  ...................................................................  ...................................................................  

  ...................................................................  

 Miejscowość i data podpis upoważnionego  

  przedstawiciela Wykonawcy 

* Zaznaczyć właściwe 

**niepotrzebne skreślić 



***W przypadku gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty 

podatku VAT. 

 Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj.  

w przypadku: 

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) mechanizmów odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, 

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT 

1) rozporządzenie 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.U.UE.L.2016.119.1), 

 

**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1 

 

 

Wykonawca: 

 

 ...................................................................................  

 

 

 ...................................................................................  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

 ...................................................................................  

 

 ...................................................................................  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka 

w Błotnicy” prowadzonego przez Gmina Przemęt, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 5.2. SIWZ  

 

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

 

     

                       

………………………………………… 

 (podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w 

pkt. 5.2 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

……………………………………………………….……………………………., w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

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

 

             

        ………………………………………………. 

              (podpis) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 



Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….                               

           

 ……………………………………………..…… 

               (podpis) 

*podkreślić/ zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: 



 

 ................................................................... 

 

 ................................................................... 

 

 ................................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

 ................................................................... 

 

 ................................................................... 

 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w 

Błotnicy, oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp. 

 

 

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

 

                       ………………………………………… 

 (podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

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

 

………………………… 

 

 (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 



Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

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

 

     

                        

………………………………………… 

 (podpis) 

 

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

Pzp] 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

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

 

                               

       ………………………………………… 

 (podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji. 

 

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

 

                         ………………………………………… 

 (podpis) 

*podkreślić/zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw 

 



 

WYKAZ DOSTAW 

 Złożony w postępowaniu  

 

pn.„Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy” prowadzonego przez Gmina Przemęt, oświadczam, 

co następuje: 

 

 

L.p. Rodzaj wykonanych dostaw Wartość dostaw 
Data wykonania 

(od –do) 

Podmiot, na 

rzecz którego 

dostawy 

zostały 

wykonane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

1. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie. 

2. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

 

 

  ...................................................................  ...................................................................   

  miejscowość Data i podpis upoważnionego  

 przedstawiciela Wykonawcy 

 



Załącznik nr 5 – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

 

 

 

 

 

Pieczęć wykonawcy 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 

złożone w postępowaniu  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

 

pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy” prowadzonego przez Gmina Przemęt 

 Oświadczamy, że: 

 

 nie należymy* do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, o 

której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 23 pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j.), 

 należymy* do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu i 

załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j.), 

 

Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej: 

 

Lp. Nazwa podmiotu i adres 

1  

2  
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* niewłaściwe skreślić 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 



 

   Załącznik nr 6 do SIWZ – zobowiązanie innego podmiotu 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć podmiotu oddającego zasoby 

……………………….. dnia …………….. 2019r 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

 

Działając zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 

publicznych, 

 

Ja/My* 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................................  

( pełna nazwa, adres udostępniającego) 

NIP : …………………………………. 

REGON : …………………………… 

Reprezentowany przez …………………………………………………………………. 

 

zobowiązujemy się udostępnić swoje zasoby 

 

Dla  

 ...................................................................................................................................................................................   

 ( pełna nazwa, adres wykonawcy ) 

NIP : ………………………………………. 

REGON : ………………………………… 

jako Wykonawcy, który składa ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : 

 ...................................................................................................................................................................................   

 ( wpisać nazwę postępowania ) 

 

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …. – 2019 z dnia ……… 2019r 

 

w zakresie : 

 

1. zdolności zawodowych* – potwierdzamy/y posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wymaganym przez 

Zamawiającego tj. ……………………………………………………………………………. W realizacji zamówienia 

będziemy czynnie uczestniczyć, jako podwykonawca następujących dostaw* : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Lub 

W realizacji zamówienia będziemy świadczyć w sposób ciągły usługi doradcze w zakresie obejmującym 

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

( wpisać pełny zakres usług doradczych ) 

I kierujemy p. ………………………………………………. posiadającego wymaganą wiedzę i doświadczenie na okres 

wykonywania zamówienia; 



 

2. zdolności technicznych* - oddamy do dyspozycji Wykonawcy na cały okres ( lub wskazany okres) realizacji 

zamówienia następujących specjalistów : 

1) p. ……………………………………………………………….  

2) p. ……………………………………………………………….  

 

Osoby udostępniane posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie wymagane przez 

Zamawiającego 

 

3. sytuacji finansowej* - oddamy do dyspozycji Wykonawcy …………………………………………………. 

 

Zasoby swoje udostępniamy dla Wykonawcy na cały okres wykonywania przedmiotowego zamówienia. 

Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno - prawna w zakresie wskazanym w niniejszym zobowiązaniu na cały 

okres wykonywania zamówienia. 

 

 

……………………………………………. 

(podpis osoby uprawnionej ) 

 

 

Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

zobowiązujemy się przedłożyć następujące dokumenty (nieodpowiednie – skreślić)* : 

1. umowa o udostępnienie zasobów, 

2. poświadczenia należytego wykonania dostaw - ……. szt 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

      

 
 

 


