Znak sprawy: PI.PZ.2600.024.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
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Integralną część SIWZ stanowią:
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

-

Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 1 a do SIWZ

-

Formularz cenowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

-

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

-

Wykaz osób

ZAŁĄCZNIKI NR 4 do SIWZ

-

Projekt umowy
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I.
1.1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960

1.2.

Jednostka organizacyjna Zamawiającego prowadząca postępowanie:
„Poczta Polska Spółka Akcyjna”
Pion Infrastruktury Wydział Zakupów Centralnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
e-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
adres strony internetowej: www.poczta-polska.pl
godziny urzędowania 08:00 – 16:00 (od poniedziałku do piątku)
Uwaga: wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy adresować do jednostki
organizacyjnej Zamawiającego prowadzącej niniejsze postępowanie.

II.
2.1.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie, o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - zwanej dalej „PZP”, prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1 PZP w zw. z art. 39 i nast. PZP.

2.2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy PZP.

III.
3.1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia i serwisu Systemu MDM (Mobile Device
Management).

3.2.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie:

3.2.1

Usług Serwisowych

3.2.2

Usług Wsparcia;

3.2.3

Usług Gwarancyjnych

3.3.

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.4 poniżej Umowa w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia
zostanie

zawarta

na

okres

20

miesięcy

od

dnia

jej

podpisania

lub

na

okres

do wyczerpania kwoty wartości Umowy.
3.4.

W przypadku niewyczerpania kwoty wartości Umowy w okresie 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy, polegającej na przedłużeniu
powyższego okresu o czas niezbędny do wyczerpania kwoty wartości Umowy, jednak nie dłuższy niż 36
miesięcy od dnia podpisania Umowy.

3.5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt Umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).
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IV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

4.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 PZP;

2)

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą pełniącą rolę inżyniera
ds. utrzymania/wdrożeniowca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, uczestniczył
w co najmniej jednym projekcie informatycznym polegającym na wdrożeniu (instalacji i konfiguracji)
lub serwisowaniu systemu informatycznego MDM – FAMOC, w którym ilość urządzeń przekraczała
1000 szt.,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 300.000,00 złotych.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w rozdziale V pkt 5.3. i 5.4. SIWZ.
Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

4.2.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale IV pkt. 4.1 ppkt
2) SIWZ, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych.

4.3.

Wykonawca,

który

polega

na

zdolnościach

lub

sytuacji

innych

podmiotów

musi

udowodnić

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.4.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu

oraz

zbada,

czy

nie

zachodzą

wobec

tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 PZP,
z zastrzeżeniem ust. 7.
4.5.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14
PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. d PZP.

4.6.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.7.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 z zastrzeżeniem
pkt. 4.5 oraz 16–20 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do

wykazania jego rzetelności,

w szczególności udowodnić

naprawienie szkody wyrządzonej

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
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odpowiednie

dla

zapobiegania

dalszym

przestępstwom

lub

przestępstwom

skarbowym

lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego

podmiotem

zbiorowym,

orzeczono

prawomocnym

wyrokiem

sądu

zakaz

ubiegania

się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4.8.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(art. 24aa PZP).

V.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

5.1.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (zwanego dalej „JEDZ”). Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że:
1)

Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie
dostępne na stronie https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl (Wykonawca
pobiera JEDZ w formacie .xml zamieszczony na stronie Zamawiającego, wypełnia w narzędziu,
o którym mowa powyżej, następnie drukuje, podpisuje i załącza do oferty w formie pisemnej);

2)

na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument-zamowienia dostępne są materiały pomocnicze dotyczące wypełniania JEDZ, w tym
Instrukcja Wypełniania JEDZ;

3)

Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ, w części IV: Kryteria kwalifikacji,
w celu wykazania spełnienia wymaganych kryteriów kwalifikacji, wypełnia ogólne oświadczenie
w sekcji alfa (α).

5.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1)

oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5.1 SIWZ, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2)

dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 5.3. i 5.4. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.

5.3.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału
w postępowaniu składa także oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5.1
SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

5.4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
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następujących

oświadczeń

lub dokumentów

potwierdzających

okoliczności,

o których

mowa

w art. 25 ust. 1 PZP w zakresie:
1) braku podstaw wykluczenia:
a)

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c,
art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z ust. 1 pkt 13 lit. a – c i art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, z zastrzeżeniem rozdziału V pkt 5.14.
SIWZ,

c)

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,

d)

zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

e)

oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f)

oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

g)

oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2) spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną w rozdz. IV pkt 4.1 ppkt 2) lit. b) SIWZ;
3) spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
– wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia - sporządzonego z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego
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do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
5.5.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt 1 lit. a SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13 lit. a – c, art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z ust. 1 pkt 13 lit. a - c i art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt 1 lit. b - d SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

5.6.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt. 5.5
SIWZ,

zastępuje

się

je

dokumentem

zawierającym

odpowiednio

oświadczenie

Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W zakresie terminu wystawienia
dokumentów stosuje się postanowienie rozdziału V pkt. 5.5 SIWZ.
5.7.

Wykonawcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt 1 lit. a SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale V pkt. 5.5 ppkt 1
SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 w zw. z ust. 1 pkt 13 lit. a - c i art. 24 ust. 1 pkt 21
PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W zakresie terminu
wystawienia dokumentów stosuje się postanowienie rozdziału V pkt. 5.5. SIWZ.

5.8.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w rozdziale IV pkt. 4.2 SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w rozdziale V pkt. 5.4 ppkt 1 SIWZ. W celu oceny, czy Wykonawca polegając
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
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publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;

3)
5.9.

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, sporządzone z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

5.10. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.11. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia na formularzu JEDZ, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, 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.
5.12. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.13. 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, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5.14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku wskazania przez Wykonawcę
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, a które znajdują się w posiadaniu
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
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VI.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

6.1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem formy oświadczeń i dokumentów
wymaganej postanowieniami SIWZ i przepisami prawa, co odnosi się także do oferty oraz uzupełnień
dokumentów

w

trybie

art.

26

ust.

3

i

ust.

3a

PZP.

W przypadku

porozumiewania

się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający wymaga przesłania podpisanych dokumentów
przez osobę uprawnioną w postaci skanu (plik zapisany w formacie .pdf).
6.2.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ (PI.PZ.2600.024.2018). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje
przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Poczta Polska S.A., Pion
Infrastruktury, Wydział Zakupów Centralnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.

6.3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pocztą
elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi.pi@poczta-polska.pl.

6.4.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.

6.5.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.6.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

6.7.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w rozdziale VI pkt. 6.6 SIWZ.

6.8.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

6.9.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

6.10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Marcin Rososiński, e-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl, tel. +48 22 65 65 008.

VII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

7.1.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł przed upływem terminu składania
ofert.

7.2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;
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4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

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.

7.3.

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Poczta Polska S.A.
nr 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025; w tytule przelewu powinno być wpisane: „Wadium –
PI.ZP.2600.024.2018 – Świadczenie usług wsparcia i serwisu systemu MDM”.

7.4.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale VII pkt 7.3 SIWZ, przed upływem terminu
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

7.5.

Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji następuje poprzez załączenie do oferty oryginału
dokumentu poręczenia lub gwarancji.

7.6.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w:
1)

pieniądzu – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2)

formie innej niż w pieniądzu – dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty
w sposób umożliwiający jego wyjęcie do zwrotu (np. w „koszulce”) lub w oddzielnej kopercie.

7.7.

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego,

zobowiązanie

gwaranta

do

wypłaty

Zamawiającemu

pełnej

kwoty

wadium

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.
7.8.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

7.9.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa PZP.

VIII.
8.1.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

8.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.

8.3.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

8.4.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

9.1.

Ofertę stanowi:
1)

wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ;

2)

wypełniony formularz cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a
do SIWZ;
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9.2.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1)

oświadczenie na formularzu JEDZ wymienione w rozdziale V pkt. 5.1 SIWZ w formie pisemnej,
wypełnione i podpisane zgodnie z Instrukcją Wypełniania JEDZ;

2)

oświadczenia na formularzu JEDZ i dokumenty wymienione w rozdziale V pkt. 5.2 – 5.3 SIWZ
w formie pisemnej, wypełnione i podpisane zgodnie z Instrukcją Wypełniania JEDZ (jeżeli dotyczy);

3)

dokumenty, o których mowa w rozdziale IV pkt. 4.3 SIWZ (jeżeli dotyczy);

4)

dokument potwierdzający wniesienie wadium;

5)

dokument pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) – w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej
za zgodność z oryginałem.

9.3.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu,
i wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w poprzednim
zdaniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę(y)
uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji bądź
umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

9.4.

Oferta musi być napisana pod rygorem nieważności w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

9.5.

Za osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy uznaje się:
1) osobę(y) wskazaną(e) w dokumentach rejestrowych lub stanowiących podstawę wpisu do stosownego
rejestru;
2) osobę(y), której(ym) osoba(y), o której(ych) mowa w rozdziale IX pkt. 9.5 ppkt 1 SIWZ udzieliła(y)
pełnomocnictwa, którego zakres obejmuje co najmniej podpisanie oferty - w takim przypadku
pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność
z oryginałem), chyba że pełnomocnictwo, którego zakres obejmuje złożenie oferty, zostało udzielone
w oświadczeniu na formularzu JEDZ;
3) osobę(y) reprezentującą(e) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którym
Wykonawcy
do

wspólnie

reprezentowania

ubiegający
ich

w

się

o

postępowaniu

udzielenie
o

zamówienia

udzielenie

udzielili

zamówienia

albo

pełnomocnictwa
reprezentowania

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w takim przypadku
pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność
z oryginałem), chyba że pełnomocnictwo zostało udzielone w oświadczeniach na formularzach JEDZ
dołączonych do oferty.
W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie
spółki cywilnej, należy dołączyć do oferty dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania
wspólników spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
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w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), np. umowę spółki cywilnej, z której wynikają
uprawnienie do reprezentowania wspólników spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez
osobę podpisaną na dokumentach złożonych w postępowaniu.
9.6.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.7.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.8.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

9.9.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta - uniemożliwiając jej
samoistną dekompletację).
9.11. Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9.12. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Wydział Zakupów Centralnych
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
„OFERTA – PI.ZP.2600.024.2018 – Świadczenie usług wsparcia i serwisu systemu MDM”
z dopiskiem: "nie otwierać przed 26 kwietnia 2018 r. godz. 14:30".
oraz opatrzyć nazwą i danymi teleadresowymi Wykonawcy.
9.13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 PZP oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jeśli Wykonawca
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
9.14. Zamawiający zaleca, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały złożone w oddzielnej
wewnętrznej kopercie opatrzonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie
od informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak jednoznacznego wskazania, które
informacje

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa,

oznaczać

będzie,

że

wszelkie

oświadczenia

i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania nie zawierają informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie ma przeszkód dla ich ujawnienia.
9.15. Zastrzeżenie nieudostępnienia informacji, która nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie jej
udostępnieniem.
9.16. Wykonawca może zmienić ofertę (w tym dokonać poprawek i uzupełnień) pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o zmianie oferty należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego i oznakować
odpowiednio w sposób określony w rozdziale IX pkt 9.12 SIWZ, opatrzonym dodatkowo napisem
„ZMIANA”. Opakowanie opatrzone napisem „ZMIANA” zostanie otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany, a powiadomienie zostanie dołączone do oferty.
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9.17. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie w siedzibie
Zamawiającego pisemnego powiadomienia o wycofaniu oferty, opatrzonego napisem „Wycofanie –
Świadczenie usług wsparcia i serwisu systemu MDM – PI.PZ.2600.024.2018”.
9.18. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach
niż złoty polski, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie
średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli w tym dniu kurs nie był publikowany, Zamawiający zastosuje kurs
opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia, w którym NBP taki kurs
opublikował.
9.19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie
odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści postanowień SIWZ należy zatem wyjaśnić
z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VI SIWZ.
9.20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

X.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

10.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa –
00

sekretariat Pionu Infrastruktury (I piętro) do dnia 26 kwietnia 2018 r., do godziny 14

i zaadresować

zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX SIWZ.
10.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
10.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale X pkt 10.1 SIWZ zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 PZP.
10.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala 1.7 (piętro 1) w dniu 26 kwietnia 2018 r.,
30

o godzinie 14 .
10.5. Otwarcie ofert jest jawne.
10.6. Bezpośrednio

przed

otwarciem

ofert

Zamawiający podaje

kwotę,

jaką

zamierza

przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.
10.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.
10.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie www.poczta-polska.pl informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

11.1. Wykonawca, określa cenę realizacji zamówienia (cenę oferty) poprzez wypełnienie Formularza ofertowego
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularza cenowego wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1a do SIWZ.
11.2. Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
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11.3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia –
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
11.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.
11.5. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium
„cena”:
Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

cena

100%

100

Sposób oceny wg wzoru

Cena brutto najtańszej oferty
C = --------------------------------------------- x 100
Cena brutto badanej oferty

12.2. Liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.3. Zamawiający, dokona wyboru oferty, która odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym
w PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

13.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia,
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
13.2. W celu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem
umowy:
1) w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - informację
o adresie zamieszkania Wykonawcy;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oryginał lub kopię
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem;
3) pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że uprawnienie
do

zawarcia umowy w

sprawie

zamówienia publicznego

wynika

z dokumentu

złożonego

w postępowaniu;
4) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jego
wpłacenie;
5) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej.
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XIV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto
podanej w ofercie.
14.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach:
1)

pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Poczta Polska S.A. nr 85 1320 0019 0099 0718 2000
0025; w tytule przelewu powinno być wpisane: „Zabezpieczenie - PI.PZ.2600.024.2017 – Świadczenie
usług wsparcia i serwisu systemu MDM”;

2)

poręczeniach

bankowych

lub

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

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.

14.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2
PZP.
14.4. Zabezpieczenie wnosi się na cały okres obowiązywania umowy.
14.5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.
14.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja
musi obejmować jednoznaczne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy zabezpieczenia
na rzecz Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji, na pierwsze żądanie Zamawiającego,
w którym powołał się on na fakt niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy,
bez konieczności wykazywania jakichkolwiek podstaw odpowiedzialności Wykonawcy. Zamawiający
nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji jakichkolwiek postanowień, które utrudniają lub uniemożliwiają
skorzystanie przez Zamawiającego z wniesionego zabezpieczenia i dokonanie wypłaty żądanej sumy
w okresie obowiązywania gwarancji, w szczególności Zamawiający uzna zabezpieczenie za niewniesione,
jeżeli:
1) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od wykazania materialnych przesłanek
odpowiedzialności Wykonawcy, lub
2) gwarancja będzie uzależniać wypłatę sumy zabezpieczenia od spełnienia formalnych warunków zapłaty
innych

niż

zmierzające

do

ustalenia

formalnego

umocowania

osób

działających

w imieniu

Zamawiającego do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z żądaniem wypłaty kwoty zabezpieczenia.
14.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu gwarancji bądź poręczenia. Zamawiający wymaga wniesienia
oryginału dokumentu gwarancji bankowej (art. 81 ustawy Prawo bankowe), a także oryginału dokumentu
gwarancji ubezpieczeniowej.
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14.8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w rozdziale XIV pkt. 14.2 SIWZ.
14.9. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami
określonymi we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

XV.

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
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVI.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

16.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
16.3. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI PZP.
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