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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej ustawą. 
 
I. Zamawiający 

 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
Trzcianka 15A  
64-316 Kuślin  

  www.zsrcku.com 
  tel. 61-4473061 

faks 61-4473173 
 
II.       Tryb postępowania: przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa nie przekraczająca kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
  
III. Przedmiot zamówienia 
 

Nazwa zamówienia: dostawa prasy rolującej 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego prasy rolującej, 
spełniającej następujące wymagania: 

 
1) rok produkcji nie wcześniej niż 2017 
2) maszyna fabrycznie nowa;  
3) średnica bel: szerokość min. 120 cm; średnica min. od 500 - 1650 mm;  
4) rotor tnący z zestawem noży;  
5) panel kontrolny;  
6) elektro-hydrauliczna regulacja zagęszczania beli;  
7) dyszel zaczepowy z możliwością regulacji;  
8) układ wiązania – siatką;  
9) wałek napędowy szerokokątny ze sprzęgłem automatycznym;  
10) podbieracz o szerokości min. 2100 mm;  
11) opuszczana hydraulicznie podłoga rotora;  
12) automatyczne smarowanie łańcuchów napędowych;  
13) oświetlenie drogowe;  
14) schowek na dodatkowe rolki siatki;  
15) sygnalizator załadunku;  
16) wyrzutnik bel. 

Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia. 
 
CPV: 16.33.10.00-4 – prasy zbierające 

 
IV. Termin wykonania zamówienia: 

 
Do 60 dni od dnia podpisania umowy. 
Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zaoferowanie terminu 
krótszego niż 60 dni od dnia podpisania umowy będzie stanowić podstawę do przyznania 
ofercie dodatkowych punktów zgodnie z postanowieniami punktu XIII siwz. 

 
 
V. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne 
 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 

2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie. 

 
B. Zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.   
Zamawiający informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa w akapicie poprzedzającym, wystąpi 
wyłącznie w przypadku, gdy: 
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 (wzór zobowiązania 
stanowi zał. nr 6 do SIWZ).  

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 bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 
ustawy.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W 
odniesieniu do zasobu doświadczenia, złożone zobowiązanie, o którym mowa w pkt 1), musi 
jednoznacznie potwierdzać udział podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji 
zamówienia. 

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

 
C. Podstawy wykluczenia z postępowania 

3.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże braku podstaw do 
wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8-11 ustawy. 

3.2 Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8-9 
ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

a) 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 2017 r. poz. 1508 ze 
zm.) 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 
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likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344). 

 
D. Zasady składania ofert wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 
1) Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V.A.2 SIWZ, mogą być spełnione 

przez Wykonawców łącznie, za wyjątkiem warunku dotyczącego posiadania uprawnień 
niezbędnych do prowadzenia określonej działalności, które musi posiadać każdy z 
Wykonawców składających ofertę wspólnie; 

2) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy musi zostać wykazany odrębnie 
przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólnie. 

 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
 
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury 
odwróconej, polegającej na tym, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą 
1.1 Do oferty (wzór: formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

1.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.1. 

1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.1a. 

1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o 
którym mowa w punkcie 1.1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Dokumenty te będą potwierdzać 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. 

1.5 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo do podpisania 
oferty (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii), podpisane przez osobę 
figurującą we właściwym rejestrze (lub innym dokumencie), jako posiadającą uprawnienia do 
podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

1.6 W przypadku składania oferty wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców – 
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólnie w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w formie oryginału 
lub potwierdzonej notarialnie kopii). 

 
2. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: 
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy (wzór oświadczenia: załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
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Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

3. Oświadczenia i dokumenty składane przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie 
Zamawiającego 
 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń i dokumentów: 

 
3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:   

 
a) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach udostępnionych przez inne podmioty – 

zobowiązanie (wzór: załącznik nr 7 do SIWZ) lub inne dokumenty potwierdzające 
udostępnienie zasobów przez inne podmioty, z których musi bezspornie i 
jednoznacznie wynikać w szczególności: 
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego,  
 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 
 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

 
3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 

 
a) 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.  
UWAGA:  
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda 
od Wykonawcy przedstawienia ww. dokumentu także dla tych podmiotów. 

b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pod. lit. a), składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. 
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 pod. lit. a), 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. 

 
4. Uzupełnianie dokumentów 
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Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w VI.1.1a SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania 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.  

 
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 

 
5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy 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. poz. 1126). 

 
VII. Opis sposobu porozumiewania się z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i 

dokumentów 
 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie (na adres wskazany w punkcie I SIWZ) za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U.z 2017r. 
poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (na nr 61-447 31 73) lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219) (na adres szkola@zsrcku.com), z 
zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Oferta, a także oświadczenia, o których mowa w punkcie VI.1.1a, VI.3.1 lit. b) oraz VI.2 SIWZ, 
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale (w formie pisemnej).  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do 
Zamawiającego z powołaniem się na sygnaturę postępowania. 

5. Każdy Wykonawca ma prawo w dowolnej formie: pismem, faksem lub drogą elektroniczną 
zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ musi wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści SIWZ. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych przez Zamawiającego 
wyjaśnień, za wiążącą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

7. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Józef 
Augustynek. 
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VIII. Wadium 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą 

 
1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. 
2. W toku niniejszego postępowania Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, maksymalnie o 60 
dni. Zawiadomienie w tej sprawie przekazane zostanie w formie pisemnej.  

3. Uprawnienia Wykonawców do przedłużania terminu związania ofertą uregulowane są w art. 
85 ust. 2 ustawy. 

 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 

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

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz 
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 
poświadczonej notarialnie.  

4. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym umożliwiał(y) 
identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. będzie uzupełniony pieczątką imienną lub 
kartą wzorów podpisów. 

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
6. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do 

reprezentacji Wykonawcy. 
7. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
8. Zamawiający zaleca, by każda zapisana strona oferty była opatrzona kolejnym numerem, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zszyta, 
zbindowana, oprawiona lub złożona w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek i 
przypadkowe zdekompletowanie). 

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność 
informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest 
załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, 
których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie lub inny rodzaj 
opakowania uniemożliwiający zapoznanie się z treścią dokumentów. Wszelkie konsekwencje, 
jakie mogą wyniknąć z niedochowania złożenia zastrzeżonych informacji w odpowiedniej 
formie, ponosił będzie Wykonawca.  

12. Zamawiający informuje, że w przypadku wezwania Wykonawcy w trybie art. 90 ustawy, jeżeli 
złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy 
przysługiwać będzie prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca, 
jednocześnie z udzieleniem odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 90 ustawy, wykaże, że dane 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 
14. Opakowanie lub inny rodzaj zabezpieczenia oferty uniemożliwiający jej odczytanie przed  

otwarciem należy zaadresować na adres Zamawiającego (wskazany w punkcie I SIWZ), 
oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy składającego ofertę oraz nazwą zamówienia: 
„Dostawa prasy rolującej”. 

15. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej koperty 
(oferty) w przypadku wycofania oferty przez Wykonawcę lub dostarczenia jej Zamawiającemu 
po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian 
przed upływem terminu składania ofert. Zawiadomienie o dokonaniu zmian musi zostać 
złożone wg zasad określonych dla złożenia oferty, w kopercie opatrzonej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany, a ich zawartość, po stwierdzeniu dochowania procedury 
dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty.  

17. Wykonawca ma prawo wycofać złożoną już ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania 
ofert. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.  

 
XI. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 

 
1. Oferty należy składać do dnia 12 września 2018r. do godz. 09:45 w sekretariacie Zespołu 

Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Trzcianka 15A, 64-316 Kuślin (pok. nr 
8).  

2. Oferty złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania. 
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 września 2018r. o godz. 10:00 w sekretariacie Zespołu Szkół 

Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Trzcianka 15A, 64-316 Kuślin (pok. nr 8). 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Prawo zamówień 
publicznych. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach.  
 
XII. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
 

1. Wykonawca określa cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w 
formularzu ofertowym łącznej ceny ofertowej brutto.  

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności z 
postanowieniami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.  

3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. 
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4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 
przedmiotu zamówienia, w tym uwzględnić wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z 
tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, 
kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.  

5. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 
zaokrąglania: wartość poniżej 5 należy pominąć, wartość równą i większą niż 5 należy 
zaokrąglić w górę).  

6. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
7. 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, informuje Zamawiającego, że wybór 
jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 
 
XIII. Opis kryteriów oraz sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty 
 

1. Cena za całość przedmiotu zamówienia – 60% 
 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, oferty z kolejnymi cenami otrzymają liczbę 
punktów obliczoną wg poniższego wzoru: 
 
cena oferty z najniższą ceną x 60 

cena badanej oferty  = liczba punktów 
 
2. Termin wykonania zamówienia – 24% 
 
Oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi zasadami: 
 
Oferowany termin wykonania zamówienia Liczba punktów 
Do 60 dni od dnia podpisania umowy 0 pkt 
Do 50 dni od dnia podpisania umowy 6 pkt 
Do 40 dni od dnia podpisania umowy 12 pkt 
Do 30 dni od dnia podpisania umowy 18 pkt 
Do 20 dni od dnia podpisania umowy 24 pkt 
 
Oferty z terminem wykonania zamówienia powyżej 60 dni od dnia podpisania umowy zostaną 
odrzucone jako sprzeczne z treścią siwz.  
 
3. Termin gwarancji jakości na podzespoły – 10% 
 
Oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi zasadami: 
Za zaoferowanie terminu gwarancji jakości krótszego niż 24 miesiące od dnia odbioru oferta 
otrzyma 0 pkt. 
Za zaoferowanie terminu gwarancji jakości równego lub dłuższego niż 24 miesiące od dnia 
odbioru oferta otrzyma 10 pkt. 
 
Minimalny wymagany termin gwarancji jakości – 12 miesięcy od dnia odbioru. Oferty z 
terminem gwarancji jakości krótszym niż 12 miesięcy od dnia odbioru zostaną odrzucone jako 
sprzeczne z treścią siwz. 
 
4. Termin płatności – 6% 
 
Oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi zasadami: 
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Za zaoferowanie terminu płatności równego 21 dni oferta otrzyma 0 pkt. 
Za zaoferowanie terminu płatności równego 30 dni oferta otrzyma 6 pkt. 
 
Oferty z terminem płatności krótszym niż 21 dni zostaną odrzucone jako sprzeczne z treścią 
siwz.  
 
 
Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów, obliczoną poprzez 
zsumowanie ocen otrzymanych w poszczególnych kryteriach oceny. 

 
XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy 

 
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań 

lub po upływie terminu do ich wnoszenia, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania 
umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy umowy regulującej zasady 
współpracy Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólnie, uwzględniającej podział czynności 
przy wykonywaniu zamówienia.  

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XVI. Wzór umowy 

 
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian treści umowy na warunkach 

określonych w przepisach ustawy oraz określonych we wzorze umowy.  
 

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

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują 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.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy, z tym, że w postępowaniu, którego wartość nie przekracza równowartości kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie 
wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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 ustawy. 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. 
Na czynności powtórzone lub dokonane wskutek uznania przez Zamawiającego zasadności informacji, nie 
przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w 
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.  

10. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków odwoławczych zostały uregulowane w Dziale VI ustawy. 
 

XVIII. Pozostałe informacje 
 
1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1.1 udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 
1.2 Zamawiający odwrotnie określi termin i miejsce udostępnienia, 
1.3  Zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana  zostanie czynność 
przeglądu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  
 administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół RCKU z siedzibą 

w Trzciance pod adresem: Trzcianka 15a, 64-316 Kuślin; numer telefonu 061 4473032, adres 
email: szkola@zsrcku.com; 

 z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia 
Ustawicznego można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl; 

 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp; 
 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

 osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

 osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie 
przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 
3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

Zał. nr 1    - Formularz ofertowy; 
Zał. nr 2    - Wzór umowy;  
Zał. nr 3    - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
Zał. nr 4    - Wzór informacji o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej; 
Zał. nr 5    - Wzór zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa; 
Zał. nr 6    - Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 


