SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa zadania: „Ukwiecenie centrum Sztumu”.
nr sprawy: RI.271.27.2014
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
www.sztum.pl, e-mail : zamowienia.publiczne@sztum.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – wtorek, czwartek 7.30 - 15.30, środa 7.30 – 17.00,
piątek 7.30 – 14.00.
tel. (55) 640 63 03
fax (55) 640 63 00
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do SIWZ (opis
przedmiotu zamówienia) oraz projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
2. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.3. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Zamówienie tożsame z
zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej 10% zamówienia podstawowego.
2.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2.6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
3.Zasady dotyczące podwykonawstwa
3.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm)
podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.
2 b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
3.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
4.Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługa sadzenia roślin oraz terenów zielonych
77312000-0 Usługa usuwania chwastów
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IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2015 r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem ukwiecenie donic i/lub
gazonów i/lub konstrukcji i/lub rabat kwiatowych o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto
(słownie: czterdzieści tysięcy zł. brutto).
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia,
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy
z warunków określonych w pkt 1, ppkt 1.1 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
(konsorcjum / spółka cywilna), warunek określony w pkt 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców
samodzielnie.
5.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
6.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku oceny spełnienia warunku dotyczącego
posiadanej wiedzy i doświadczenia, uzna, że Wykonawca będzie dysponował rzeczywistym dostępem
do zasobów innych podmiotów, jeżeli te podmioty będą brały rzeczywisty udział w realizacji
zamówienia w charakterze podwykonawcy.
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8. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie
spełnia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
A. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
A.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 Pzp
A.2. wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
A.3 określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub
złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
W celu potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w wykazie usług głównych
należy wskazać co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem ukwiecenie donic i/lub
gazonów i/lub konstrukcji i/lub rabat kwiatowych o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto
(słownie: czterdzieści tysięcy zł. brutto).
Dowodami, o których mowa w ppkt A.2. są poświadczenia lub inne dokumenty - jeżeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww.
poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów,
o których mowa w ppkt A.2.
B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych należy przedłożyć:
B.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
B.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
C. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
C.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
D. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej.
E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
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E.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie dla
pełnomocnika musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym
ustanowienie pełnomocnika, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich
pozostałych przedsiębiorców. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom
Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia).
E.2 Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.B1 do B2 oraz D dla każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
F. Inne dokumenty
F.1 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w niniejszym pkt. C , zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. C.
F.2 Formularz ofertowy, zgodny z załącznikiem do SIWZ.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazywane będą faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust.
3:
1.1 numer faksu: 55 640 63 00,
1.2 adres poczty elektronicznej; zamowienia.publiczne@sztum.pl
2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej
podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma.
3. Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej dla niżej wymienionych czynności, dla
których nie dopuszcza formy, o której mowa w ust. 1:
3.1) zmiana / wycofanie oferty;
3.2) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust.2d
ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy.
W takiej sytuacji powyższe dokumenty należy przekazywać na adres: Urząd Miasta i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny
być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko: Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
imię i nazwisko: Ryszard Wirtwein
tel. +48 55 640 63 49
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fax. +48 55 640 63 00
w terminach poniedziałek – piątek godz. pomiędzy 9.30 a 14.00
6. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko Inspektor d/s zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie
imię i nazwisko: Malwina Wiśniewska
tel. +48 55 640 63 63
fax. +48 55 640 63 00
w godzinach pracy Zamawiającego
7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ
7.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 7 pkt 7.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7 pkt
7.1.
7.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.bip.sztum.pl
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium w wysokości: 1.200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście zł)
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
3.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040
przed upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego
3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3. w gwarancjach bankowych,
3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych
3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr
109, poz. 1158, z p. zm.)
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego
dokumentu Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie .
5. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach , zapisów
uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy.
Dokumenty nie spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie
obowiązku złożenia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym, zgodnym z załącznikiem do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i
informacje wymagane
postanowieniami niniejszej SIWZ.
3. Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii

5

poświadczonych formułą „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę .
4. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone informacje będą
stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim . Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i dokumentami składającymi się na nią winny być
ponumerowane kolejnymi liczbami całkowitymi. Formularz oferty zostanie opieczętowany
pieczęcią firmową i podpisany przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do
reprezentowania firmy Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji
działalności gospodarczej lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę lub
osoby podpisujące ofertę.
11. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie
obok poprawnego oraz postawienie parafy.
12. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący
wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie, strony należy ponumerować w taki sposób, aby
umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty.
13. Ofertę należy złożyć w 2 nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach/opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
12.1 Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego
na adres podany w rozdziale 1 niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób następujący:
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Oferta na przetarg nieograniczony: „Ukwiecenie centrum Sztumu”
Nie otwierać przed godz. …………. dnia ……….2014r.
12.2 Koperta/opakowanie wewnętrzne winna być zaadresowana jaki wyżej i opatrzona nazwą oraz
dokładnym adresem Wykonawcy.
13.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
14.Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
15.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę.
Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj.
w sposób opisany w ust.12 z dopiskiem „Zmiana/Wycofanie oferty przetargowej na ……….. Nie
otwierać przed godz. …….. dnia ……….2014r. „
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16. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której
dotyczy ta zmiana.
17. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez złożenie
pisemnej informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja
ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Koperty oznaczone
„WYCOFANE” nie będą otwierane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 08.01.2015 r. do godz. 11:00
w siedzibie lub na adres Zamawiającego :
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum
Pokój : Informacja Urzędu
Oferty zostaną otwarte dnia: 08.01.2015 r. o godz.11:15
w siedzibie Zamawiającego :
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, sala Nr 33 ( I p)
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
3.
4.
5.
6.

z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium – Cena brutto
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym – waga 90% = 90 pkt
2) Kryterium – Warunki płatności
Kryterium „Warunki płatności” na usługi objęte przedmiotem zamówienia będzie rozpatrywane na
podstawie długości terminu płatności za fakturę podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym
waga 10% = 10 pkt.
Terminy płatności jakie może zaoferować Wykonawca w Formularzu ofertowym:
14 dni (minimalny termin płatności za fakturę)
21 dni
30 dni (maksymalny termin płatności za fakturę)
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Kryterium „Cena”
Zamawiający w kryterium „Cena” będzie przyznawał punkty według następującego wzoru:
Cena - 90 %
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C min
cena Pc = ----------- x 90
C
gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie
C min- najniższa z cen w podanych ofertach
C – cena podana w badanej ofercie
2) Kryterium „Warunki płatności”
Zamawiający w kryterium „Warunki płatności” będzie przyznawał punkty według
następującej punktacji:
Warunki płatności – 10%
Warunki płatności (termin płatności
za fakturę)
14 dni
21 dni
30 dni

Liczba punktów
1 pkt
5 pkt
10 pkt

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością
uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia , stanowiącą sumę punktów
przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie
poniższego wzoru:
P= Pc + Pp
Gdzie:
P- suma końcowa punktów złożonej oferty
Pc – ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty
Pp- ilość punktów w kryterium warunki płatności
UWAGA:
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium „Cena, kryterium „Warunki płatności”,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym pola określającego
termin płatności to jest to równoważne z terminem płatności 14 dni.
Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica
w ilości przyznanych punktów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego
zgodnie z art. 94 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia
postępowania określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które
służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
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2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości: 10 % ogólnej ceny brutto umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku
następujących formach:
w pieniądzu, przelewem na rachunek zamawiającego 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed
podpisaniem umowy przez Wykonawcę – przy czym za termin wniesienia zabezpieczenia w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego lub w jednej z
poniżej podanych form:
3.1. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.2. w gwarancjach bankowych,
3.3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr
109, poz. 1158, z p. zm.)
4. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach ,
zapisów uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo
Wykonawcy. Dokumenty nie spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako
wypełnienie obowiązku złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
Oryginał odpowiedniego dokumentu Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy przez Wykonawcę .
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, dopuszczalna jest w przypadku:
a) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym
zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywanego postępowania, a które
powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia jego zakresu,
powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
b) Zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług,
c) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
2. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy może nastąpić w przypadku
gdy zmiany, o których mowa w ust. 1 ppkt-y b,c,d spowodują wzrost kosztów wykonywania
zamówienia o więcej niż 10% w okresie realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko
tej części, która pozostała do wykonania i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości zamówienia
pozostałego do wykonania. W związku z wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia
dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usług.
3. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem
konieczności wprowadzenia tych zmian.
4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIX. Załączniki
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Projekt umowy
3. Formularz ofertowy.

Zatwierdzam: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

Sztum, dnia 19.12.2014 r.
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