Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach - Dziedzicach Sp. z o.o.
Beneficjent Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie CzechowiceDziedzice- etap 2”:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
- zwana dalej SIWZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane „postępowaniem”- jest
prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania podprogowych
zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującym w
Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
dalej zwanym „Regulaminem”

Nazwa nadana zamówieniu:

Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 5/POIS/JRP/2017

Z A T W I E R D Z O N O:
Czechowice-Dziedzice., dnia 28.09.2017r.

(podpis osoby upoważnionej)
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Rozdz. I. WPROWADZENIE
1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Regulamin udzielania
podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności,
obowiązujący w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach – Dziedzicach, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego postępowania.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się postanowienia Regulamin udzielania
podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności,
obowiązujący w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach – Dziedzicach
3. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada oznaczenie sprawy: 5/POIS/JRP/2017.
Wykonawcy powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się
na wyżej wskazane oznaczenie.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Rozdz. II. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Spółka z o.o.
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (43-502), ul. Legionów 85, które zawrze umowę
z wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą oraz które będzie płatnikiem
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy zawartej w wyniku
niniejszego postępowania.
Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
(43-502), ul. Szarych Szeregów 2, która w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Czechowicach – Dziedzicach Spółka z o.o., w charakterze Zamawiającego
przeprowadza niniejsze postępowanie od momentu jego ogłoszenia do dnia podpisania
umowy (adres strony internetowej www.pim.czechowice-dziedzice.pl).
Rozdz. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu udzielania
podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności,
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obowiązującym w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach – Dziedzicach, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Rozdz. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Rodzaj zamówienia: dostawa.
2. Przedmiotem zamówienia jest „Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego”
z hydrofonami i monitorem do lokalizacji wycieków na przewodach wodociągowych
(tworzywowych i stalowych) na potrzeby realizacji projektu pn. „Regulacja gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” realizowanego w ramach
działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020, nr umowy do dofinansowanie POIS.02.03.00-000250/16 z dnia 09.03.2017 r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejszy SIWZ, a w szczególności:
Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 oraz projekt umowy - załącznik nr 3,
do niniejszego SIWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby na każdy element przedmiotu zamówienia Wykonawca
przedłożył co najmniej 24-miesięczną gwarancję (minimum bezwzględne), której okres
będzie liczony od dnia dokonania odbioru przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego. Okres gwarancji podlega ocenie. Wykonawca zobowiązany jest
do wpisania do Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ, proponowany przez
siebie okres gwarancji zgodnie z zapisami Rozdz. XV SIWZ. Wykonawca w trakcie
zadeklarowanego okresu gwarancji zobligowany jest do wykonania minimum
4 przeglądów gwarancyjnych wraz z kalibracją urządzeń w tym okresie, w tym pierwszy
przegląd po roku od podpisania protokołu odbioru, kolejne w odstępach 6 – 12 miesięcy
(w zależności od długości zadeklarowanej gwarancji), a ostatni przegląd urządzenia
przed upływem okresu gwarancyjnego oraz zapewnienie bezpłatnego sprzętu zastępczego
na czas ewentualnego serwisu.
5. Realizacja przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Za termin
realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
Protokół odbioru zostanie podpisany po dostawie korelatora wraz z przeprowadzeniem
pomiarów testowych, o których mowa w pkt. 6 niniejszego Rozdziału.
6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia pomiarów testowych w co najmniej dwóch
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, na sieci wodociągowej będącej
własnością PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., z udziałem pracowników
PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., potwierdzające prawidłowość
funkcjonowania urządzenia będącego przedmiotem dostawy.
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7. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany przy zachowaniu warunków określonych
w niniejszej dokumentacji SIWZ wraz z załącznikami.
8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38410000-2 Przyrządy pomiarowe
9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
Rozdz. V. INFORMACJE DODATKOWE
1.
2.
3.
4.
5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia
prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zgodnie z zapisami par. 45 Regulaminu, może unieważnić postępowanie, w
tym w szczególności, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Równocześnie
Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyn.
9. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone
na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
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11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w Rozdziale VII niniejszej SIWZ 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.
12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający może wezwać do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem
dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
14. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie
zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, zgodnie z par. 41 ust.2
Regulaminu.
15. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający
może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego
i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
16. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) Wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
6) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można
zagwarantować w inny sposób;
7) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
17. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców,
których oferty odrzucono, podając uzasadnienie
Rozdz. VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
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Realizacja przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Za termin
realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Protokół
odbioru zostanie podpisany po dostawie korelatora wraz z przeprowadzeniem pomiarów
testowych, o których mowa w pkt. 6 Rozdziału IV
Rozdz. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZEŃIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w par. 19 ust. 1 i 3
Regulaminu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu i określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ;
c) nie zachodzi w stosunku do nich konflikt interesów wskazany w par. 10 ust. 6-8
Regulaminu, z uwzględnieniem zapisów par. 19 ust. 3 pkt. 3.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, i ile wynika
to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej i zawodowej;
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt. 2a).
3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w pkt. 2b).
3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
o którym mowa w pkt. 2c) jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy
dostawy korelatora do lokalizacji wycieków z sieci wodociągowej z cyfrową obróbką
sygnału wraz z zestawem hydrofonów.
Rozdz. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW
DO
WYKLUCZENIA
ORAZ
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
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1. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy
dołączyć:
A) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia
Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert.
Ww. dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć
za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową, pieczęcią imienną wraz
z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia
zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako
kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e
do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy, złożone
zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ
3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - zgodnie
z wzorem dokumentu – załącznik nr 7 do SIWZ.
Zgodnie z par. 19 ust. 9 Regulaminu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
www.pim.czechowice-dziedzice.pl w miejscu publikacji SIWZ, informacji
z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w par. 19 ust. 1 pkt. 12) Regulaminu. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
B) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej określonego w Rozdz. VII. Pkt.3, ppkt.3.3. SIWZ:
1) wykaz dostaw wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty dostawy i podmiotów na rzecz których te
dostawy zostały wykonane, o treści załącznika nr 6.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody czy dostawy te zostały wykonane
należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
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C) Inne dokumenty/oświadczenia jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
2) dokładny opis oferowanego urządzenia potwierdzający spełnienie parametrów
wymaganych w SIWZ, w szczególności w OPZ o treści zgodnej z zał. nr 1a
do niniejszego SIWZ wraz z materiałami informacyjnymi sporządzonymi w języku
polskim tj.: prospekty, katalogi, materiały informacyjne, DTR itp. Jednocześnie
należy w zał. nr 1a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której
wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem)
w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego
parametru. Zamawiający wymaga w odniesieniu do załącznika nr 1a Opis
parametrów granicznych wypełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie 4 i 5
załącznika oraz wypełnienie zgodnie ze wskazówkami kolumny nr 3.
Niezastosowanie się do wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym
spowoduje odrzucenie oferty, jako niespełniającej wymagań SIWZ,
3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy w przypadku, gdy oferta wraz z załącznikami
podpisywana jest przez pełnomocnika, tj. osobę, której umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę nie wynika z właściwego
Rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale
lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów
Wszystkie oświadczenia/dokumenty powinny być aktualne na dzień składania ofert.
Dokumenty inne niż oświadczenia Wykonawcy składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdz.
IX.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem
telefonu. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego (Ustawa z dnia
23 listopad 2012r) Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
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w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda
ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące SIWZ lub
ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z zapisami par. 16 ust 1 Regulaminu.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail:
jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl
4. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
oraz www.pim.czechowice-dziedzice.pl , w miejscu publikacji SIWZ.
a. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ
lub ogłoszenia o zamówieniu, o każdej takiej zmianie Zamawiający poinformuje
niezwłocznie na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
oraz www.pim.czechowice-dziedzice.pl , w miejscu publikacji SIWZ
b. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji Oferty,
Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert.
5. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim
przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie
treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację
z zebrania doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
Rozdz. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdz. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o
oznaczony okres.
3. Na podstawie par. 42 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli
Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Rozdz. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
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1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,
a w szczególności by treść oferty odpowiadała treści SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę
samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako
składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną
odrzucone.
3. Ofertę sporządza się w 2 egzemplarzach tj. oryginał i kopia, w sposób staranny, czytelny
i trwały. Zaleca się, aby Wykonawca, wszystkie strony oferty wraz z załącznikami
i dokumentami kolejno ponumerował i zaparafował niezależnie od złożonych podpisów.
W przypadku rozbieżności między egzemplarzem oryginału a egzemplarzem kopii
wiążąca jest treść i zawartość egzemplarza oryginału.
4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.
6. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki stanowiące
integralną część SIWZ.
7. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie (konsorcjum,
spółka cywilna) z zastrzeżeniem, że złożona przez podmioty te występujące wspólnie
oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie – podpisy i parafy stawia na niej Wykonawca/
Pełnomocnik upoważniony przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu
i zawarciu umowy;
3) Wykonawca/Pełnomocnik dołącza do oferty pełnomocnictwo (oryginał lub kopia
potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarciu umowy,
z podpisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawców. Treść pełnomocnictwa
powinna zawierać w szczególności:
a) w przypadku Konsorcjum – określenie rodzaju czynności, których dotyczy,
oznaczenie Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazanie
Wykonawcy/ Pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa (dokument powinien być
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców);
b) w przypadku spółki cywilnej – określenie rodzaju czynności, których dotyczy,
wskazanie pełnomocnika, zakresu pełnomocnictwa (dokument powinien być
podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej);
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4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Wykonawcą/
Pełnomocnikiem.
8. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania,
długopisem lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym
lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo
przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być
załączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
10. Nie ujawnia się 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. W takim przypadku
Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa klauzulą
„tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy
(firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są one mu
znane na etapie przygotowania oferty.
12. Zawartość oferty - kompletna oferta musi zawierać formularz ofertowy, zawierający
wszystkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr
1a do SIWZ.
Do oferty należy dołączyć również :
-pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo
do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost
z dokumentu rejestrowego;
- dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII SIWZ.
13. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby (osób) podpisującej ofertę.
14. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu
(kopercie). Zaleca się, aby kopertę zaadresować i opisać wg poniższego wzoru:
Oferta w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na „Kontrakt VIII
Zakup korelatora cyfrowego” nr referencyjny 5/POIS/2017/JRP, nie otwierać przed
upływem terminu otwarcia ofert.
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Koperta poza powyższym oznakowaniem powinna być oznaczona nazwą i adresem
Wykonawcy (oraz nr telefonu i e-mail), aby ewentualnie złożone po terminie oferty
mogły zostać zwrócone Wykonawcy.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,
pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak
i wycofanie wymagają powiadomienia Zamawiającego.
1) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć adnotacją „ZMIANA”. Wewnątrz
powinna znajdować się pisemna informacja (pismo przewodnie) co do zakresu treści
zmienionej oferty.
2) Wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie poprzez
skierowanie do niego stosownego wniosku, podpisanego przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy. Wniosek powinien być przesłany/dostarczony
do Zamawiającego zgodnie z formą określoną w Rozdz. IX ust. 1.
16. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozdz. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Składanie ofert:
1) Ofertę należy przesłać lub w inny sposób dostarczyć na adres: Przedsiębiorstwo
Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice –
Dziedzice, punkt kancelaryjny na parterze budynku.
2) Termin składania ofert upływa z dniem 09.10.2017 r. o godz. 10.00. Ofertę złożoną
po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania. Decydujące znaczenie dla
oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Otwarcie ofert:
1) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2017 r. o godz. 10.30 w
Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2, 43-502
Czechowice - Dziedzice, sala konferencyjna 1 piętro.
2) Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele Wykonawców oraz osoby
postronne.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert, w obecności przybyłych, Zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia
ofert, Zamawiający odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i pozostałe
warunki podlegające ocenie punktowej ofert.
4) Zgodnie z par. 40 pkt. 4 Regulaminu Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert,
zamieści na stronie internetowej, w miejscu publikacji niniejszej SIWZ, informacje
dotyczące:
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 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Rozdz. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ
1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty –

zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Kwotę ceny ofertowej należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią
pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), pomocniczo – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku
niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia
od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i uwzględniać wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszej SIWZ
i załącznikach do niej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
należycie zamówienia.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdz. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
I.

II.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga):
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Cena – 60%
Okres gwarancji - 40%
Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że
1% = 1 punkt.
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
oferty:
Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
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Ocena = A + B, gdzie:
Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia / cena
badanej oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia x 60 punktów
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi:
60 punktów.
Ad. B Kryterium - Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:
PG= (G/Gmax)*WG
G- okres gwarancji podany przez Wykonawcę w badanej ofercie
Gmax – okres najdłuższej gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (max.
60 miesięcy)
WG – waga wyrażona w punktach – 40pkt. max
Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia jaki Wykonawca może
zaoferować to 24 miesiące (min. bezwzględne) a najdłuższy to 60-cy. Przy obliczaniu
punktów Zamawiający będzie brał pod uwagę pełne miesiące podane w Formularzu
ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku podania w Formularzu ofertowym
niepełnych miesięcy Zamawiający zastosuje zaokrąglenie „w górę”, np. przy podaniu
31,2 miesiąca lub 31,7 miesiąca, zamawiający przyjmie do obliczeń 32 miesiące.
W przypadku gdy Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na
okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń okres gwarancji
60 miesięcy, przy czym zaoferowany przez Wykonawcę dłuższy okres gwarancji
wprowadzony zostanie do umowy.
Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres
krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań
postawionych niniejszym SIWZ i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert
złożonych w niniejszym postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) okresu
gwarancji jakości jaki oferuje na przedmiot zamówienia, jego oferta zostanie
odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych niniejszym SIWZ i nie będzie
brana pod uwagę przy ocenie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w powyższym kryterium
wynosi: 40 punktów.
Łączna ocena ofert:
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Punkty uzyskane przez ofertę każdym z dwóch powyżej ustalonych Kryteriów oceny
ofert Kryterium A - Cena i Kryterium B – Okres gwarancji, zostaną zsumowane
i na tej podstawie zostanie dokonana łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie
może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę
w Kryterium A i B. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające wszystkie postawione niniejszym
SIWZ wymagania.
Rozdz. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdz. XVII. 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
patrz: Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ.
Rozdz. XVIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W
WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym
dokumentów
programowych
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko, mających wpływ na realizację umowy;
 zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 zmiany terminu płatności;
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zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup
wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia
pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy
i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane.
Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby
podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie
wymogi wynikające z zapisów SIWZ i złożonej oferty;
 zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą
być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie
Strony, pod rygorem nieważności.
ROZDZ. XIX. POSTĘPOWANIE SKARGOWE.
1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, czynności podjętych przez
Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulamin
udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień
publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą
konkurencyjności, obowiązujący w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach, Wykonawca może wnieść skargę.
2. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia. Skargę
uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób,
że mógł zapoznać się z jej treścią.
3. W przypadku wniesienia skargi dotyczącej treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
4. Wniesienie skargi jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
5. Zamawiający odrzuca skargę wniesioną po terminie lub wniesioną przez podmiot
nieuprawniony.
6. Skarga powinna wskazywać skarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
a także zawierać
a. żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych
i prawnych
b. uzasadniających wniesienie skargi.
7. Informację o wniesieniu skargi wraz z jej kopią Zamawiający przekazuje pozostałym
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli
skarga dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest
udostępniana SIWZ.
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8. Nie można wnieść skargi, powołując się na tą samą podstawę faktyczną i prawną,
jeżeli przedmiot skargi podlegał już rozpatrzeniu.
9. Do czasu rozstrzygnięcia skargi Zamawiający nie może zawrzeć umowy.
10. Zamawiający rozstrzyga złożoną skargę w terminie 5 dni od daty jej wniesienia.
11. Rozstrzygnięcie skargi wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie
podmiotowi, który wniósł skargę oraz pozostałym wykonawcom uczestniczącym
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli skarga dotyczy treści ogłoszenia
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również
na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ.
12. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza skarżoną czynność
lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej.
13. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający informuje niezwłocznie
wszystkich wykonawców.
14. Od oddalenia lub odrzucenia skargi nie przysługuje odwołanie.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
1a. Zestawienie parametrów granicznych
2. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
3. Projekt Umowy
4. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
6. Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót, dostaw i usług
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)
8. Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych
zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z
zasadą konkurencyjności (obowiązujący w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp.
z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach)
9. Gwarancja Jakości
SIWZ został opracowany przez zespół:
1. Danuta Gadomska-Jodko
2. Łukasz Bochenek
3. Agnieszka Trzcińska
4. Małgorzata Pławecka
5. Iwona Gorel
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6.
7.
8.
9.

Anna Rzenno-Śmigiel
Karolina Ligęska
Anna Zięba
Małgorzata Adach
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