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Gliwice, 17.10.2014 r. 

Oznaczenie sprawy: SSM/8/PP/2014 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB 

PRZEKRACZAJĄCEJ 207 000 euro 

 

Nazwa nadana zamówieniu 

przez zamawiającego: 
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych PIAP wraz z ich 

rozmieszczeniem na terenie miasta Gliwice 

 

1. Zamawiający – nazwa i adres 

 

Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o.,  

ul. Bojkowska 37 lok. 3 

44-100 Gliwice 

www.ssm.silesia.pl  

e-mail: biuro@ssm.silesia.pl 

tel. +48 32 441 90 00  

fax. +48 32 441 90 16 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zdanej dalej „ustawą Pzp”. 

3.  Opis przedmiotu zamówienia 

1) przedmiotem zamówienia są dostawy wraz z rozmieszczeniem na terenie miasta Gliwice 

110 urządzeń wielofunkcyjnych PIAP, w tym także ich integracje oraz instalację z 

posiadanym przez Zamawiającego oprogramowania IMat– szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6.  

2) Kod i nazwa przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

główny przedmiot:   

kod CPV  38730000-1 - Parkometry 

dodatkowe przedmioty: 

kod CPV  51214000-5 – Usługi instalowania parkometrów 

kod CPV 30231230-8 – Terminale komputerowe 

kod CPV 72224100-2 – Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 

4. Oferty częściowe 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

 

5. Zamówienia uzupełniające 

 

http://www.ssm.silesia.pl/
mailto:biuro@ssm.silesia.pl
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Zamawiający zgodnie z art.67 ust. 7 ustawy Pzp przewiduje udzielenie zamówień 

uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku 

wystąpienia konieczności zapewnienia Zamawiającemu dodatkowych prac tego samego 

rodzaju związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

6. Oferty wariantowe 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych, 

 

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia 

 

1) termin wykonania zamówienia:  90 dni od daty podpisania umowy 

2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

 

1) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli 

na prawidłowe wykonanie zamówienia.  

2) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia. 

3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, to znaczy o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

dysponują co najmniej następującymi osobami:  

 

a) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  

b) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń 

c) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń 

d) 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz posiadająca doświadczenie (co 

najmniej 3-letnie)  jako kierownik projektu przy wdrażaniu projektów 

informatycznych. 

 

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji opisanych w powyższych w punktach. 

Co do ww. uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a które uprawniają do pełnienia ww. funkcji w odpowiednim zakresie lub 
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odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych 

przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. 

zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., nr 63, poz. 394). 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie zamówienia  wykazują  łącznie 

spełnianie  w/w  warunku (tj. osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają 

sumowaniu).. 

 

4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa 

pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia tj. 

- Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wysokości 

sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł 

 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie zamówienia  wykazują  łącznie 

spełnianie  w/w  warunku  (tj. podlegają sumowaniu sumy ubezpieczenia wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie zamówienia, przy czym wystarczające będzie jeżeli 

jeden z wykonawców posiada ubezpieczenie w wymaganej wysokości). 

W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości 

na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania 

się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 

Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego 

dnia, w którym NBP opublikuje  ww. informacje. 

 

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. 

dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia, 

 

Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki 

wymienione powyżej.  

 

9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta 

 

1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu: 

 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści załącznika nr 3 

do SIWZ, 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu,  a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do 

dysponowania tymi osobami o treści załącznika nr 4  do SIWZ  

 oświadczenie zawarte w załączniku nr 4, potwierdzające że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
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 opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 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 okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty 

musza zawierać informacje dotyczące co najmniej: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu 

- charakter stosunku, jaki  będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 

ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków, Zamawiający wymaga przedłożenia opłaconej 

polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

 

 

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp 

o treści załącznika nr 3  do SIWZ, 

 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 ofert. 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, 
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UWAGA 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wymienione powyżej w pkt 2) oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a 

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w odniesieniu do tych 

podmiotów do oferty należy załączyć wymienione powyżej w pkt 2) oświadczenia i 

dokumenty. 

 

3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedkłada: 

 zamiast dokumentu, o których mowa powyżej w pkt 2) tiret drugi - dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 zamiast dokumentu, o których mowa powyżej w pkt 2) tiret trzeci i czwarty - 

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

zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa pod lit. a) lub b) powyżej, 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 kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymagania dotyczące terminu wystawienia 

takiego dokumentu stosuje się odpowiednio. 

 

4) 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 informacji o tym, 

ze nie należy do grupy kapitałowej o treści Załącznika nr 5 do SIWZ. 

 

UWAGA! 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

UWAGA! 

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

polski. 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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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. 

 

 

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez 

zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 

ust. 3. 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym 

zastrzeżeniem: 

 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu (lub reprezentowania 

w postepowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do 

oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza 

 pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i 

wskazywać pełnomocnika, 

 

5) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści załącznika nr 1 do SIWZ 

6) wypełniony formularz cenowy o treści załącznika nr 2 do SIWZ 

7) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza.  

 

UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach 

rejestrowych zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek 

Handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji. 

 

UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa 

powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony 

pieczątką imienną). 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 

1) Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia i informacje,) pisemnie lub faksem. 

2) Składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 

„Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące postępowania pn.: 

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych PIAP wraz z ich rozmieszczaniem na terenie 

miasta Gliwice” 

 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są: 
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  Mateusz Dohrmann, tel. +48 32 441 90 00 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

 

 Karolina Cygan, tel. +48 32 441 90 00 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 

 

12. Wymagania dotyczące wadium 

 

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000 zł. (słownie: osiemdziesiąt 

tysięcy  złotych 00/100).  

2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania 

ofert, 

3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez 

okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule 

gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy pzp,  

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING 

Bank Śląski o/Gliwice nr 79 1050 1298 1000 0023 5801 1001 

5) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w Śląskiej Sieci 

Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice pokój nr 109 (I 

piętro), godziny urzędowania: od 7:30 -15:30 od poniedziałku do piątku. 

 

13. Termin zawiązania z ofertą 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.  

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1) Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści załącznika nr 1 

do SIWZ. Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony i podpisany formularz cenowy o treści 

zgodnej z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści 

specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty, stanowią załączniki do oferty. 

2) Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty 

obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski. 

3) Oferta (formularz ofertowy) oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia złożone wraz z 

ofertą należy podpisać przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

4) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez 

osobę (osoby) podpisującą ofertę oraz zapisaną datę naniesienia zmiany. 

5) Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz ofertowy, 

należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy 

jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”. 

6) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

7) Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale 

lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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8) Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. 

Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie Wykonawca. 

9) Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją. 

10) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią 

oferty przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

 

Oferta w postępowaniu pod nazwą: 

„Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych PIAP wraz z  ich rozmieszczeniem na terenie 

miasta Gliwice” 

Nie otwierać przed 26.11.2014 r. godz. 12.00 

 

oraz podać adres wykonawcy na który należy zwrócić ofertę w razie jej złożenia po 

terminie do składania ofert. 

 

11) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

12) W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu 

kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ppkt 10), z dodaniem słowa „Zmiana” lub 

„Wycofanie”. 

13) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści 

oferty po upływie terminu składania ofert. 

14) Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł nie 

później niż w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji,  że nie mogą być 

one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

15) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co, 

do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

16) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one 

być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w ppkt 10), z 

dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

1) Oferty należy złożyć do dnia 26.11.2014 r. do godz. 11.30 w Sekretariacie – pokój nr 109 

(I piętro) w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 

Gliwice. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do 

Śląskiej Sieci Metropolitalnej. 

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu dnia 26.11.2014 r. o godz.  12.00 w sali 113B (I piętro) 

w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44-100 Gliwice.  

 

16. Opis sposobu obliczania ceny 
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1) Oferowaną cenę należy obliczyć w formularzu cenowym o treści zgodnej z treścią 

załącznika nr 2 do niniejszej specyfikacji, zgodnie ze wskazanym tam sposobem jej 

obliczenia. 

2) Cenę obliczoną zgodnie z pkt 1) powyżej należy podać w PLN w formularzu ofertowym – 

załącznik nr 1 

3) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy pzp. 

4) wykonawca powinien uwzględnić w cenie obowiązującą stawkę VAT oraz ewentualne 

zmiany stawki podatku VAT 

5) W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 

Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.  

6) Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia  w przedmiotowym 

zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto w złotych polskich (PLN).  

7) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z niniejszej SIWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie 

można wykonać zamówienia. Cena jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

8) Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena. 

9) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia 

w innych walutach niż PLN. 

 

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

między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie 

PLN. 

 

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

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 

kryteria:  

 

Nazwa 
Waga 

(znaczenie) % 
Sposób liczenia wg wzoru 

Cena Wa= 100,00 

 

Ca=((Cmin/Cof)xWa)x 100 pkt  

 

gdzie: 

Cmin- najniższa cena 

Cof- cena badanej oferty 

Ca- liczna punktów w kryterium 
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Wa- waga w ocenianym kryterium 

 

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium 

3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta to 

100 pkt  

4) Za ofertę̨ najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą̨ liczbę̨ 

punktów. 

5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ 

oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej 

kryterium/kryteria wyboru. 

 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych 

groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza 

 

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

umowa na warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 

2) Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 

94 ust. 1 i 2 ustawy pzp. 

3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - 

nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie 

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, 

chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp. 

5) W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach 

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. 

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem 

z odpowiedniego rejestru. 

6) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich 

oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców , 

7) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu przed 

podpisaniem umowy: 

a. kserokopie aktualnych uprawnień, o których mowa w rozdz. 8 pkt 2 SIWZ oraz 

kserokopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego; 

b. dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny ofertowej brutto 
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20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci 

10% od ceny ofertowej brutto.  

2) Należyte zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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. 

3) Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: 

 

Nr rachunku: 79 1050 1298 1000 0023 5801 1001 

z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

4) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 

5) Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy   

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane (podpisanie Protokołu odbioru końcowego). 

6) Zamawiający pozostawi kwotę na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którą zwróci nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.   

7) W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie: 

 jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady na 

kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 

30% kwoty zabezpieczenia po 30 dniu od wystawieniu Świadectwa Przejęcia 

bądź 

 dwóch gwarancji: (i) pierwszej na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia z 

terminem ważności 30 dni po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego (ii) drugiej na 

kwotę stanowiącą 30% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. Wniesienie drugiej gwarancji jest warunkiem podpisania 

Protokołu odbioru końcowego. Do czasu jej złożenia Zamawiający może powstrzymać 

się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy co nie będzie stanowiło ani zwłoki, 

ani opóźnienia Zamawiającego. 

 

21. Istotne postanowienia umowy 

 

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy – załącznik nr 

7 do SIWZ, 

 

22. Warunki dokonania zmiany umowy 
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1) Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi 

warunkami: 

1. Zmiany skutkujące zmianą terminu wykonania zamówienia: 

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

 klęskami żywiołowymi; 

 warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, 

uniemożliwiających prowadzenie prac, dokonywanie odbiorów, nie 

dającymi się racjonalnie przewidzieć przez doświadczonego Wykonawcę i 

potwierdzonymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 

b) Zmiany spowodowane działaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub 

okoliczności; 

c) Odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności 

istnienie niezinwentaryzowanych sieci lub instalacji; 

d) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

e) Zmiany wynikające z wystąpienia konieczności wykonania robót 

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, 

których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonania 

przedmiotu umowy; 

f) Zmiany spowodowane nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi 

niezależnymi od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy; 

g) Zmiany związane z decyzjami służb konserwatorskich lub Nadzoru 

budowlanego mające wpływ na przesuniecie terminu realizacji robót takich, 

jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych 

(badan archeologicznych); 

h) Zmiany związane z odmową wydania przez organy administracji lub inne 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 

niezawinionych przez strony umowy oraz wynikające z nieterminowego i 

opieszałego postępowania tych organów lub podmiotów; 

i) Zmiany terminu z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych w 

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie 

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i 

które mają wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia; 

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

b) dokonanie zmiany technologii ze względu na nowelizację prawa przy 

zachowaniu standardów, jakości i trwałości wykonywanych robót zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną; 
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c) dokonanie zmian wpływających korzystnie na środowisko, zużycie energii lub 

obniżających koszty użytkowania urządzeń przy zachowaniu standardów, 

jakości i trwałości wykonywanych prac nie skutkujących zmianą 

wynagrodzenia wykonawcy i terminu wykonania zamówienia; 

3. Inne zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) Zmiany personelu kluczowego Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia w 

ich zastępstwie osób posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, 

zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

b) Zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego 

c) Zmiany teleadresowe Stron określonych w umowie; 

d) Zmiana zakresu prac przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub 

zmiana podwykonawcy na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 

2) prowadzenie zmian wymaga zgodnego oświadczenia woli Stron i formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.    

 

23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia 

 

W niniejszym postępowaniu stosuje się środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI  

ustawy pzp.  

 

24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części 

podwykonawcom 

 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) 

podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.. 

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 

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. 

   

25. Załączniki do specyfikacji 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty, 

ZAŁĄCZNIK NR 2 - formularz cenowy 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, 

ZAŁĄCZNIK NR 4  - wykaz osób 

ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

ZAŁACZNIK NR 7 - wzór umowy, 

 

 

      

data i podpis osoby upoważnionej 


