PN – 20/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający:
Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu
2. Tryb udzielenia zamówienia:
2.1. Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zwaną
dalej ustawą, z zastosowaniem procedury odwróconej, o której mowa w art. 24 aa
ustawy.
2.2. Zamówienie jest częścią projektu "Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług
publicznych w Gminie Mikołów", którego wartość całkowita przekracza
równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów.
Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Systemu elektronicznych usług
publicznych w Gminie Mikołów.
Kody CPV:
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3.1 W ramach zadania zostanie dostarczony sprzęt teleinformatyczny niezbędny do
realizacji projektu, jednakże stanowiący indywidualną grupę, która nie wymaga
bezpośredniej konfiguracji równocześnie z wdrożeniem systemów elektronicznych
usług publicznych, w tym:
- komputery stacjonarne z systemem operacyjnym i z monitorami 24’’ – 16 szt.
- drukarki kodów kreskowych – 1 szt.
- czytniki kodów kreskowych – 3 szt.
- skanery dokumentów A4 – 2 szt.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do siwz.
3.3. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4. Oferty wariantowe:
Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
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3.5. Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7:
Nie przewiduje się.
4. Terminy wykonania zamówienia:
do 30 dni od daty zawarcia umowy
5. Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia wykonawców:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu z uwagi na wystąpienie przesłanek, o których mowa
w art. 24 ust 1 pkt 12- 23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy;
5.1.1.1. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, zrealizował jedną dostawę dla jednego zamawiającego sprzętu
komputerowego (komputerów stacjonarnych lub mobilnych) o wartości
minimum 40.000,00 brutto.
5.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.3.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
pkt 5.1.1.1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa
powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
5.4.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni 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.
5.4.2. Zamawiający oceni, 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 i ust. 5.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1.

Wraz z ofertą każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
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6.2.

6.3.

6.4.

oświadczenie w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ), że nie podlega wykluczeniu z uwagi na wystąpienie
przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust 5 oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 5 SIWZ. Informacje zawarte w
formularzu JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła
narzędzie umożliwiające zamawiającemu i wykonawcom utworzenie, wypełnienie
i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).
Po uruchomieniu strony, wyborze języka polskiego, wyborze opcji „Jestem
wykonawcą należy korzystając z opcji „zaimportować ESPD” wczytać plik espdrequest(1) (po wcześniejszym zapisaniu pobranego pliku na dysku lokalnym, czy
innym nośniku danych), wybrać państwo Polska i postępować dalej zgodnie z
instrukcjami (podpowiedziami w narzędziu).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców
oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w pkt 6.1. niniejszej SIWZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający
żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom niebędącym podmiotem, na którego zasoby powołuje się
wykonawca złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni, terminie następujących oświadczeń lub dokumentów:
6.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na
karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
6.4.2.zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
6.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.4.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
6.4.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6.4.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
6.4.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i
6 ustawy;
6.4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej
decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z
przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
6.4.9. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz.U. 2016 poz. 716);
Zamawiający żąda aby powyższe dokumenty i oświadczenia dotyczące podmiotu
trzeciego, na którego zasoby powołuje się wykonawca, jak również dotyczące
podwykonawcy wskazanego w JEDZ, zostały przedstawione Zamawiającemu
przez Wykonawcę.
6.4.10. Wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie dostaw, o których mowa w pkt 5.1.1.1 siwz,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których zostały wykonane, oraz załączenie 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 – oświadczenie wykonawcy
6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 6.4.1 siwz – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 i 6
ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
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b) pkt 6.4.2., 6.4.3., 6.4.4. siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. 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. Dokumenty winny być wystawione, w terminach
określonych w pkt 6.5 siwz.
6.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4.1 siwz, składa dokument, o którym
mowa w pkt 6.5.a) siwz, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust.
5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiący przed upływem
terminu składania ofert.
6.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.9.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
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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. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający
oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za
wyjątkiem oferty i umowy, które muszą mieć formę pisemną oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla
których mają zastosowanie przepisy cyt. w pkt 6.9. rozporządzenia.
Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania
korespondencji.
Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję
elektroniczną należy przesyłać na adres e-mail zam@mikolow.eu
Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny
adres e-mail, pod rygorem uznania jej za nie doręczoną.
Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na
adres e-mail wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją „żądaj
potwierdzenia
przeczytania”
dla
wszystkich
wysyłanych
wiadomości.
Konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez
wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę.
Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy
użyciu dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez
zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie.
Osoba upoważniona: Jadwiga Lisztwan.
Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi
do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazanymi w niniejszej SIWZ.
Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie i
poza nią.
7.2. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać
się numerem postępowania określonym w SIWZ (PN-20/2017).
8. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysięce
złotych 00/100)
nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45
ust. 6 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy
złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości
stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu
składania ofert.
Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta
6

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile
zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.
W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty
zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie
jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art.
26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie
wykonawcy.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się
(zaksięgowane) do upływu terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert), na rachunku Zamawiającego.
W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało
skutecznie wniesione. W treści przelewu bankowego lub gwarancji należy zamieścić
informację o numerze postępowania i nazwie postępowania. O ile wnoszący wadium
nie jest podmiotem, który składa ofertę należy w treści przelewu lub gwarancji wskazać
na rzecz kogo wadium zostaje wniesione. W przypadku braku możliwości ustalenia,
w czyim imieniu zostało wniesione wadium lub jakiego postępowania dotyczy,
skutkować to będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
9. Termin związania ofertą:
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

60 dni od terminu składania ofert.
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.
Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie
powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:
10.1

Oferta winna składać się z :

10.2.1. formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz).
Wykonawca, oprócz wskazania ceny brutto i należnego podatku Vat za
realizację zamówienia, jest zobowiązany wskazać wielkość zainstalowanej
pamięci operacyjnej komputerów stacjonarnych.
Jeżeli wykonawca nie wskaże wielkości pamięci operacyjnej, zamawiający uzna,
że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i odrzuci ofertę.
O ile wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom wskazuje w treści oferty:
- które części zamówienia będą realizowali podwykonawcy,
7
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- firmy (nazwy) podwykonawców
10.2.2 Oświadczenia w postaci formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku
przesłanek do wykluczenia wymienionych w pkt 5 SIWZ
Oferta w formie pisemnej winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem
czytelnym.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/
do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez
wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik.
W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków
wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach
zamawiającego.
Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji oferty.
Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron.
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej:
„Oferta PN – 20/2017 Wirtualny Urząd -dostawa sprzętu teleinformatycznego Nie
otwierać przed 19.05.2017 r. godz.12:30”
Brak minimalnego oznaczenia „Oferta PN-20/2017” może spowodować otwarcie
koperty przed upływem terminu otwarcia ofert (jak zwykłej korespondencji), czego
konsekwencje obciążą wykonawcę.
Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
11.1. Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16 , pokój nr 1, nie
później niż do dnia 19.05.2017 r. do godz. 12:00, w przypadku przesyłek
pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem – liczy się data i
godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2017 r. o godz. 12:30 w Urzędzie Miasta
Mikołów, Rynek 16, pok. 34.
11.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed upływem terminu 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 „ZMIANA”
8
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zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
12. Opis sposobu obliczenia ceny:
W formularzu oferty wykonawca winien wskazać cenę ryczałtową za wykonanie całości
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów przy realizacji
zamówienia oraz wskazać należny podatek Vat.
Stawka podatku VAT: 23 %.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując rodzaj
usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz podając jej wartość
bez kwoty podatku.
O ile wykonawca takiej informacji w postaci oświadczenia nie załączy do oferty
zamawiający uzna, że nie złożono oferty, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
13.1. Kryteria oceny ofert :
a) Cena: 60 pkt
b) Zaoferowana pamięć operacyjna komputerów: 40 pkt tj.
4 GB – 0 pkt
8 GB – 20 pkt
16 GB i więcej – 40 pkt
Punktacja wg wzoru:
CN/CO x 60 pkt
+
dodatkowa ilość pkt związana z deklarowaną pamięcią
operacyjną + …………. Pkt
* wyjaśnienia:

CN - oferta z najniższą ceną
CO - cena oferty badanej

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. ( 60 za cenę i 40 za deklarowaną pamięć
operacyjną komputerów)
Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli wykonawca zaoferuje pamięć operacyjną mniejszą niż 4 GB lub nie wskaże
wielkości pamięci operacyjnej, zamawiający uzna, że treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ofertę.
13.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty, z uwagi na to, że dwie
9
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lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy i informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.
Wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego
w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy.
Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej
współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną.
15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej SIWZ.
Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie
ceny brutto, o ile zmianie w okresie realizacji umowy ulegną obowiązujące stawki
podatku od towarów i usług
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a,
Warszawa, a kopię przekazuje Zamawiającemu.
18. Postanowienia końcowe:
18.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie
przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” i Kodeksu Cywilnego.
18.2. O ile w siwz lub w jakimkolwiek dokumencie przetargowym jest mowa o
certyfikatach, deklaracjach zgodności, kartach katalogowych, dokumenty te będą
wymagane podczas odbioru końcowego dostawy.
18.3. Projekt "Wirtu@lny Urząd – system elektronicznych usług publicznych w Gminie
Mikołów" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie
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PN –20/2017
Załącznik nr 1

FORMULARZ

OFERTY

Wykonawca (*) ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adres

NIP: ……………….. REGON: ………………., Fax ............................., Tel. …………….
Adres e-mail ……………………..……………….
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym :
Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla potrzeb Systemu elektronicznych usług
publicznych w Gminie Mikołów.
Kody CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe,
systemy informatyczne.

48000000-8 Pakiety oprogramowania i

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową:
Brutto: ………………………… zł
w tym należny podatek Vat: …………………….. zł
Pamięć RAM

4GB

8GB

16 GB

(Jednoznacznie zadeklarowaći)

3. Jednocześnie informuję, że:
- przewiduję udział w realizacji zamówienia następujących podwykonawców (podać
firmy – nazwy) :
……………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………….…
- podwykonawcy będą realizowali nw częśći zamówienia:
…………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także
podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia tj. 60 dni.

.................................................
miejscowość i data

……………………………………
pieczątka i podpis wykonawcy

Dla celów statystycznych zamawiający prosi o podanie informacji o statusie wykonawcy tj.
Mikroprzedsiębiorstwo

Małe
przedsiębiorstwo

Srednie
przedsiębiorstwo

Inne

Powyższa informacja nie stanowi treści oferty.
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(*) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, ofertę podpisuje
pełnomocnik wykonawców.
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Wzór umowy

Umowa Nr ....................
zawarta w dniu ............................... roku w Mikołowie
pomiędzy

1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną
przez:
…………………………………………………………………….
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. ……………………………………………………………………………..

z

siedzibą

…………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą
§1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku
przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zamówienie publiczne pn. „Budowa systemu elektronicznych usług publicznych w
Gminie Mikołów” w zakresie części II: „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla
potrzeb Systemu elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów”
2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w ramach realizacji projektu „Wirtu@lny
Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020, Priorytet II „Cyfrowe śląskie”, Działanie 2.1.Wsparcie rozwoju
cyfrowych usług publicznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do umowy.
4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania
zamówienia.
§2
1.

2.
3.

4.

Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu zamówienia jest cena zaproponowana
w ofercie Wykonawcy, zgodnie z którą Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ........................................ zł,
(słownie: ………………………zł) w tym należny podatek VAT 23% w kwocie
……………………… zł .
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany w fakturze, w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od
dnia dostarczenia – do siedziby Zamawiającego – prawidłowo wystawionej faktury na
podstawie obustronnie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
Podpisanie protokołu odbioru nastąpi po zweryfikowaniu zgodności dostawy
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ.
1
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§3
1.

Dostawa przedmiotu zamówienia winna zostać zrealizowana w terminie do 30 dni od
daty podpisania umowy.

2.

Wraz z przedmiotem dostawy opisanym w § 1 umowy Wykonawca dostarczy
dokumenty gwarancyjne oraz dokumentację w języku polskim.
§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości dla każdego urządzenia
zgodnie z okresem określonym w SIWZ od daty obustronnie podpisanego protokołu
odbioru dostawy.
2. Rękojmia za wady dla wszystkich elementów dostawy jest równa okresowi gwarancji
jakości.
3. Wykonawca zobowiązuje się udzielić bezterminowej licencji na dostarczone systemy
operacyjne.
§5
1.
2.

Strony wyznaczają do kontaktów i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia
z ramienia Zamawiającego: – …..................................................
z ramienia Wykonawcy: - ………………………………………..,
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
§6

1.
2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia
Podwykonawcy.
Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część przedmiotu zamówienia
zrealizowanego przez Podwykonawcę i odpowiada za jego działania, zaniechania jak za
działania, zaniechania własne.
§7

1.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, pod rygorem jej nieważności.

2.

Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący
sposób:
a)

w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, zapłata nastąpi w drodze wzajemnego potrącenia,

b)

w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz
Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto
Podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności,

c)

w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego
na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach.

2
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3.

Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący
sposób: jako pierwsze potracenie wzajemnych należności wymienione w ust.2 a),
następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w ust. 2 b), a po niej płatność, o której
mowa w ust. 2 c).
§8

1. Ustala się następujące kary umowne:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

2.

a) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia (netto)
określonego w §2 ust. 1,
b) za odstąpienie od umowy lub jej części przez Wykonawcę z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego (netto) określonego w §2 ust. 1,
c) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia
umownego (netto) za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia
przypadającego po dniu wskazanym w § 3 ust 1,
d) za niewykonanie zamówienia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
(netto) określonego w § 2 ust. 1
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Zamawiający
ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia (netto) określonego
§2 ust 1, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.

3.

Zapłacenie kar umownych za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania całego przedmiotu zamówienia, ani jakichkolwiek innych zobowiązań
wynikających z umowy.

4.

Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej
przez Wykonawcę.
§9

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność
za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, skutki działania swoich
pracowników oraz Podwykonawców oraz za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania lub
niestarannego działania, niedbalstwa oraz działania niezgodnego z obowiązującymi
przepisami i inne.
§ 10
1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygał będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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3. Wszelkie nieistotne zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności takiej zmiany, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej
zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów lub faksów.
W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod adres wskazany
w niniejszej umowie uważa się za dostarczone.
5. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
6.

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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