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Zatwierdzam: 

Wójt Gminy   

mgr inż. Jan Żebrak 

Miechów-Charsznica, dnia 30.01.2015  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości poniżej 207 000 EURO 

 

pod nazwą 

Zakup  dostawa i montaż  wyposażenia do toalet w ramach  projektu 
„Modernizacja  oddziałów przedszkolnych  w  gminie Charsznica” 

realizowanego przez gminę Charsznica 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Charsznica  

Ul. Kolejowa 20 

32-250 Charsznica 

www.charsznica.pl  

 

PODSTAWA PRAWNA  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 

zm.), zwana dalej „ustawą”. 

 
SPIS TREŚCI: 
 
Rozdział   1:  Opis przedmiotu zamówienia. 

Rozdział   2:  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 
Rozdział   3:  Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
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Rozdział   4:  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

Rozdział   5:  Wymagania dotyczące wadium. 

Rozdział   6:  Opis sposobu przygotowania oferty. 
Rozdział   7:  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Rozdział   8:  Opis sposobu obliczenia ceny. 

Rozdział   9:  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Rozdział 10:  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Rozdział 11:  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział 12:  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
Rozdział 13:  Wzór umowy. 

Rozdział 14: Wzór oferty. 

Rozdział 15: Wzory załączników do oferty. 
 

Rozdział  1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP  DOSTAWA I MONTAŻ  WYPOSAŻENIA DO 
TOALET  w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” 

do oddziałów  przedszkolnych  w Gminie Charsznica. 

 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie  nierówności  w  stopniu  upowszechnienia  
edukacji  przedszkolnej.  
Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania  dotyczące 

projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje: zakup , dostawę i montaż wyposażenia do toalet. 

 

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 
art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie 
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.  

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego 
poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak 
produkty opisane w przedmiocie zamówienia.  

4. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres od 2 do 4 

lat. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór zawarty w Rozdziale 15 SIWZ tj.: 
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5.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wyposażenie do toalet ) — wzór załącznika nr 

6.1. do oferty.  

 

6. Miejscem dostaw są łącznie 3 szkoły podstawowe w Gminie Charsznica . Nazwy szkół, ich 

adresy oraz asortyment, który winien być dostarczony do danej szkoły zawiera załącznik nr 6.1 
do SIWZ. 

 

7. ZAKUP DOSTAWA I MONTAŻ  WYPOSAŻENIA  DO TOALET  
 

7.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem  następującego wyposażenia: 

umywalki, miski ustępowe ze spłuczką i deską sedesową, brodzik, kabina do brodzika, lustra, 

półeczka na kubeczki, podgrzewacz wody, dozownik mydła w płynie, dozownik na ręczniki 

papierowe w listkach, bidet, bateria, drzwi wewnętrzne 

7.2. Rodzaj oraz ilości materiałów wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są we 

wzorze załącznika nr 6.1. do oferty (Rozdział 15 SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć wyposażenie w pogrupowanych pakietach według załącznika. 

 
8. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.  
 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

10. Kod CPV 

 

 

39514400-2  Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe 

44411300-7  Umywalki 

44411740-3  Miski klozetowe 

38622000-1  Lustra 

44410000-7  Artykuły łazienkowe i kuchenne 

        44411600-0  bidety     

44411400-8 -brodziki     

39715100-8   podgrzewacz wody 

39831700-3  dozownik mydła, 

44221200-7  drzwi  

42130000-9   krany ,kurki, zawory i podobna armatura 

 

 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne 

od wad, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych 

aktach prawnych. 

Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonego 

wyposażenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

 
Rozdział 2 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Ocena spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych dokonana zostanie na podstawie oświadczenia wykonawcy, o którym mowa  w 

SIWZ Rozdział 3 ust. 1 pkt 1.     

 

3.  Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

 

Rozdział 3 
 

Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 

 
1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:  
1) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w 

art. 22 ust. 1 ustawy — wg wzoru załączonego do SIWZ — załącznik nr 1 do oferty. 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca 

składa wraz z ofertą:  
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku składania oferty przez 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi 

być złożony przez każdego Wykonawcę) — wg wzoru załączonego do SIWZ — załącznik nr 2 
do oferty; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, 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 (w przypadku składania oferty 

przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument 

musi być złożony przez każdego Wykonawcę) — załącznik nr 3 do oferty; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert — załącznik nr 4 do oferty; w przypadku składania 

oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany 

dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę;  
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 



 

 

Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

5

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert — załącznik nr 5 do oferty; w 

przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.  
5) 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, że nie 

należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 7). 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane zakupy spełniają wymagania Zamawiającego określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca składa wraz  
z ofertą: 

3.1. opis przedmiotu zamówienia (wyposażenie  toalet ) — wg wzoru załączonego do SIWZ — 

załącznik nr 6.1. do oferty. 

 

4. Forma składanych dokumentów: 
a. Dokumenty, wymienione w Rozdziale 3 SIWZ, należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).  

 

5. Wykonawcy występujący wspólnie. 
a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

b. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego 

przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale. 

c. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

 

6. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych. 
a. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 SIWZ: 

a) pkt. 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- 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. 

b. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, lit. a, tiret pierwszy, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 

pkt 1, lit. a, tiret drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

c. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je 
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dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Rozdział 4 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej.  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.  

4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniony jest pracownik Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Charsznicy  — Agata Ciepała, tel./faks (41) 3836616, e-

mail: gzeasch@vp.pl w godzinach od 8:00 do 14:00. 
 

Rozdział 5 
 

Wymagania dotyczące wadium 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 
Rozdział 6 

Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Opis sposobu przygotowania ofert:  

1) oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; wymaga się, aby oferta 

została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia — Rozdział 14 „Wzór oferty”, 

2) Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są dokumenty wymienione 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3) Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę 
upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.  

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu. 

5) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem 

wykonawcy.  
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6) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz 

opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby 

oferta została złożona w zaklejonej kopercie  z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy 

(pieczątka firmowa),nazwy i adresu Zamawiającego  oraz opatrzona napisem: Oferta przetargowa 
na Zakup, dostawę i montaż  wyposażenia do toalet  w ramach  projektu „Modernizacja 
oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica ” realizowanego przez Gminę Charsznica. 

  Nie otwierać przed  10.02.2015 r. godz. 09:00. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w 

powyższy sposób. 

4. 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 zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem: Zmiana oferty przetargowej na 
zakupy ,dostawę i montaż  w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w 
gminie Charsznica”.  Nie otwierać przed 10.02.2015 r. godz. 09:00. 

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu 

zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych. 

10.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji 

podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

11.  Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 
 

Rozdział 7 
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Składanie ofert 

1) Miejscem składania ofert jest Gmina Charsznica Urząd Gminy, ul. Kolejowa 20, 32-250 

Charsznica (sekretariat).  

2) Oferty należy składać osobiście, we wskazanym powyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres: 

Gmina Charsznica Urząd Gminy, ul. Kolejowa 20 ; 32-250 Charsznica, z wyraźnym 

oznaczeniem postępowania, jak opisano w Rozdz. 6, ust. 3, pkt 6 SIWZ.  

3) Termin składania ofert upływa dnia 10.02.2015r godz. 9.00 

4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

2. Otwarcie ofert 

1) Oferty zostaną otwarte w dniu 10.02.2015 r. o godz. 09:30 w siedzibie Gmina Charsznica 

Urząd Gminy, ul. Kolejowa 20; 32-250 Charsznica. 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 
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Rozdział 8 

Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1. Od Wykonawcy wymaga się, pod rygorem odrzucenia oferty, określenia w formularzu oferty 

ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2. W formularzu oferty, w miejscu przeznaczonym do podania ceny zadania, Wykonawca winien 

podać wartość brutto, wartość netto oraz wartość podatku VAT.  

3. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie  

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszt dostarczenia, instalacji i 

uruchomienia przedmiotu zamówienia. 

4. Oferowana cena ryczałtowa wykonania zamówienia jest ostateczna i Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 K.C.). 

5. Kwoty wskazane w ofercie należy podać bez zaokrągleń, do pełnych groszy. 

6. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego  

w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Rozdział 9 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następującego kryterium: 

Cena — 95%  
Cena oferty jest ceną brutto 

Okres gwarancji-  5% 

2.  Sposób oceny ofert: 

a)      Dla kryterium-  cena ,dla którego wartość  minimalna jest najkorzystniejsza, ilość   
punktów   będzie obliczona wg wzoru: 

 
 A(Ilość punktów w kryterium cena) =--najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu 

                                                                                                       
----------------------------------------- x 95 

                                                            cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu  

Wykonawca za to kryterium otrzyma maksymalnie  95 punktów. Wyliczenie punktowe zostanie 

dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami 

zaokrąglania . 

 

b)  Dla kryterium gwarancji Ilość punktów będzie obliczona według wzoru: 

         

          B(Ilość punktów w kryterium gwarancji)= okres gwarancji z badanej oferty 

-------------------------------------------------------------------------------------           x 5 

                                                                               
Najdłuższy okres gwarancji zaoferowany z pośród ważnych ofert 

Przy czym Zamawiający zastrzega , że minimalny zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji to 
2 lata. Wykonawca może podać okres gwarancji w pełnych latach ,od 2 lat do 4 lat (tj. 2,3 lub 4 lata). 

 

3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najwyższą Ilość 
punktów za oba kryteria. 

                                                                C = A + B 
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przy czym : 

C -to ilość punktów otrzymanych przez ofertę w zakresie wszystkich kryteriów 

A – to Ilość punktów w kryterium cena  

B- to Ilość punktów w kryterium okres gwarancji 

Rozdział 10 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym 

w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.  
2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa Rozdział 13 niniejszej specyfikacji („Wzór 

umowy”).  

3. Dostawa nastąpi w godzinach 8.00–14.00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić 
Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy i montażu 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu specyfikację 
cenową, zawierającą oddzielnie  ceny poszczególnych elementów składających się na przedmiot 

zamówienia, oraz cenę montażu elementów zamawianych wraz z montażem. 

5. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne 

przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru 

konsorcjum: 

1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 

2) cel zawarcia umowy, 

3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji 

i rękojmi), 

4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za 

wykonanie umowy, 

5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek  

z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 

7.  W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa w Rozdziale 10  

SIWZ będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchyleniem się od zawarcia umowy. 

8.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy — Prawo zamówień publicznych. 

 
Rozdział  11 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział 12 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 

 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 

określone w Dziale VI art. 179-198g ustawy PZP. 
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Rozdział 13 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr …… 
 

zawarta w dniu ……………… 2015  roku w Miechowie-Charsznicy  pomiędzy Gminą Charsznica  – 

Urzędem Gminy reprezentowaną przez Wójta Gminy  Charsznica, zwaną w dalszej części Umowy 

ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby: 

1. Wójt Gminy – Jan Żebrak  

przy kontrasygnacie Skarbnika – Stanisława Bogusz 

 

a  

……………………………………………………............................................................. 

z siedzibą w …………………………… 

NIP……………………REGON……………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 
 

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1  
Przedmiot umowy 

 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do toalet  w ramach  
projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” realizowanego przez 
gminę Charsznica 
2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę zamówienia   pod nazwą ……………………………….… 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

3. Rodzaj oraz ilości zamawianej dostawy określone są szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.* 

4. Przedmiotowe zamówienie dotyczy projektu współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad wraz z 

aktualnymi atestami i certyfikatami na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami polskich i 

europejskich norm. 

6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 2 
Termin i miejsce dostawy 
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1. Dostawa obejmuje zakup, transport i dostarczenie i zamontowanie przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę do wskazanych przez Zamawiającego szkół podstawowych na terenie Gminy 

Charsznica, zwanych dalej w umowie Odbiorcami. Nazwy Odbiorców, ich adresy oraz 

asortyment, który winien być dostarczony do danego odbiorcy zawiera załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy*. 

2. Przedmiot umowy wraz z wymaganymi atestami i certyfikatami winien być dostarczony do 

Odbiorców w terminie ………. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

3. Dostawa nastąpi w godzinach 8.00–14.00 w dni robocze. Wykonawca zobowiązuje się 
zawiadomić Zamawiającego w dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy i montażu 

4. Termin wskazany w ust. 2 jest ostatecznym terminem, w którym Wykonawca winien wykonać 
przedmiotową umowę. 

 

 

§ 3 
Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy należy się wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze 

złożoną ofertą oraz ze specyfikacją cenową stanowiącą załącznik nr 3 do n/n umowy w 

wysokości: 

Cena netto:…………………………………….…. 

Podatek …… % VAT w wysokości: …………………………………. 

Cena brutto:…………………………………….(słownie)…………………………………….. 

2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze w terminie  21 licząc od dnia otrzymania poprawnej pod względem 

formalnym i rachunkowym faktury VAT, wystawionej na: 

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Charsznicy , ul. Kolejowa 20, 32-
250 Charsznica, NIP: 6591134160 

3.   Płatność za zrealizowanie zamówienia dokonana będzie jednorazowo po zrealizowaniu całej 

dostawy na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę faktur. Warunkiem dokonania zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest realizacja wszystkich ustaleń zawartych w niniejszej 

umowie, w tym przekazanie Zamawiającemu wraz z fakturą protokołów odbioru. Za dzień zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku braku środków 

finansowych na koncie projektu płatność zostanie dokonana niezwłocznie po wpłynięciu kolejnej 

transzy dotacji bez odsetek za opóźnienie. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie zrealizowania dostawy protokołami 

zdawczo-odbiorczym przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisanymi przez 

Wykonawcę i przedstawiciela Odbiorcy (dyrektora danej jednostki organizacyjnej). 

5. W przypadku gdy przedstawiciel Odbiorcy odmówi podpisania protokołu lub wniesienie 

zastrzeżenia, z uwagi na wady dostarczonego przedmiotu umowy lub braki ilościowe, 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić dostarczony przedmiot umowy na wolny od wad lub 

dostarczyć odpowiednią ilość przedmiotu umowy, w terminie 2 dni od dnia dostawy do 

Odbiorcy, na swój koszt i ryzyko.  

6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu wskaźnika 

inflacji. 

 

§ 4 
Kary umowne  i odstąpienie od umowy 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 
1)  wysokości  0,2 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia w dostawie — w przypadku gdy Wykonawca opóźni się w dostawie przedmiotu 

umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.2 umowy; 

2)  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za opóźnienie wynoszące więcej niż 7 dni  

w dostawie, 

3) za odstąpienie lub rozwiązanie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego — 10% wartości zamówienia. 

2. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W każdym przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego jej wartość na zasadach 

ogólnych. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy 

czym odstąpienie od umowy w tym trybie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

2) gdy Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy o ponad 3 dni. 

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uzasadnienia 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 5 

Gwarancja jakości 

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji na okres …………….lat.  

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi,  

Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od 

wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym czas niezbędny do 

usunięcia wady albo dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad.  

3. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Odbiorcy, w której znajduje się 
przedmiot umowy, odbiór wadliwego i dostawa wolnego od wad przedmiotu umowy, nastąpi na 

koszt Wykonawcy.  

 

§ 6 
Zmiany umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy,                                     

w szczególności zmiany umowy mogą  dotyczyć : 
1) terminów harmonogramu dostaw;  

2) terminu realizacji zamówienia; 

3) wynagrodzenia;  

4) warunków płatności; 

2.   Zmiany, o których mowa w ust. 1  mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 

1)   zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia „siły 

wyższej” tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna,  atak terrorystyczny pod 

warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia 
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siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu 

następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło;  

     2)    zmiana wynagrodzenia i warunków płatności może nastąpić w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki 

obowiązującej w dniu podpisania umowy; 

     3)    gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Oprócz przypadków określonych w ust. 2 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może 

nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,  

w szczególności w innych nieprzewidzianych przypadkach, których nie można było przewidzieć, a 

leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem  

konieczności wprowadzenia tych zmian.   

5. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej  

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy  Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikające z przedmiotowej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM w sprawie realizacji umowy jest ze 

strony WYKONAWCY ……………... tel. ………… 

4. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z WYKONAWCĄ w sprawie realizacji umowy jest ze 

strony ZAMAWIAJĄCEGO …………………..  tel. ……… 

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

6. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: 
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1, 

2) oferta Wykonawcy – załącznik nr 2; 

3) specyfikacja cenowa – załącznik nr 3. 

 

 

Zamawiający                                           Wykonawca 

 

 

*       brzmienie załącznika nr 1 będzie zgodne z brzmieniem szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia zawartym w SIWZ (załącznik 6.1.). 

 

 

 

 



 

 

Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

14 

Rozdział 14 

WZÓR OFERTY 

Gmina Charsznica 

Ul. Kolejowa 20;32-250 Charsznica 

O F E R T A 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

adres e-mail, numer telefonu i faksu 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Zakup  dostawa i montaż wyposażenia do toalet w 
ramach  projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica” 
realizowanego przez gminę Charsznica 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości (cena cyfrowo i słownie): 

 

Nazwa  Cena brutto w złotych 
Cena netto  

w złotych 

Wartość 
podatku VAT 

ZAKUP , DOSTAWA I MONTAŻ 
WYPOSAŻENIA DO TOALET  

   

 

 

1. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do 

niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

4. Oświadczam, że na dostarczone produkty oferuję gwarancję  na okres  ……….lat 
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5. Warunki płatności: 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem 

formalnym i rachunkowym faktury VAT. 

6. Oświadczam, że  jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. 30 dni.  

7. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie. Zamawiający nie dopuszcza 

podwykonawców. 

9. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiam w załączeniu wymagane dokumenty 

wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

 

............................................                                            .................................................. 

       miejscowość i data    podpis  osoby/osób uprawnionej do      

      reprezentowania wykonawcy 
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Rozdział 15 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY 
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Załącznik nr 1 do oferty 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że spełniam warunki 

udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................                                            .................................................. 

       miejscowość i data    podpis  osoby/osób uprawnionej do      

      reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 2  do oferty 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z  udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych  

w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

  

 

 

............................................                                            .................................................. 

       miejscowość i data    podpis  osoby/osób uprawnionej do      

      reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 7  do oferty 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa (firma) wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego oświadczam, że: 

 

□ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów i poniżej przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*: 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:  

1. ............................................................  

2. ............................................................  

□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów* 

 

 

............................................                                            .................................................. 

       miejscowość i data    podpis  osoby/osób uprawnionej do      

      reprezentowania wykonawcy 

 

 

* właściwe zaznaczyć 
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Wzory załączników do oferty : 

 
załącznik nr 6.1. — Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (wyposażenie do toalet ) znajdują 
się w osobnym pliku 

 

 


