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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA
 „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych

i kolektorów słonecznych II”  
1. Zamawiający

    Gmina Miejska Hajnówka
    ul. A. Zina 1
    17-200 Hajnówka

2. Tryb udzielenia zamówienia

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia

    Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż 35 kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz 48
    zestawów kolektorów słonecznych na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta
    Hajnówka. CPV: 09.33.11.00-9, 45.33.10.00-6, 09.33.12.00-0, 45.31.12.00-2
    Zadanie 1 - dostawa i montaż 48 kompletnych zestawów kolektorów słonecznych wraz
                       z podłączeniem do istniejącej instalacji CWU w budynku.
    Zadanie 2 - dostawa i montaż 35 kompletnych zestawów fotowoltaicznych wraz z podłączeniem
                       do istniejącej instalacji elektrycznej budynku oraz przyłączenie instalacji mikroelektrowni do
                       sieci elektroenergetycznej
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Termin wykonania zamówienia

     Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  15.05.2019 r.   

5. Warunki udziału w postępowaniu 

    5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
          a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
              odrębnych przepisów: 
              - brak wymogów
          b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
              - wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę
                 nie mniejszą niż 0,5 mln. zł. (na każde z zadań)                      
          c) zdolności technicznej lub zawodowej     
              - Zadanie 1:
                * wykonawca powinien posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 20
                   zamówień, których przedmiotem była dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych,
                * wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma osobami posiadającymi certyfikat
                   autoryzowanego instalatora OZE w specjalności solarne systemy grzewcze, wydany przez UDT
              - Zadanie 2:
                 * wykonawca powinien posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 15
                    zamówień, których przedmiotem była dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o
                    mocy do 40 kW, w tym co najmniej 5 zamówień polegających na przyłączeniu źródła energii
                   elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej,               
                * wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma osobami posiadającymi certyfikat
                   autoryzowanego instalatora OZE w specjalności fotowoltaika, wydany przez UDT
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                * wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo
                   kwalifikacji grupa I na stanowisku Eksploatacji
                * wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo
                   kwalifikacji grupa I na stanowisku Dozoru
     5.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
           stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,  polegać na
           zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
           podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
           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.                            

6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.5 p.z.p.

    Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
    6.1 W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
          restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
           sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
           restrukturyzacyjne (Dz.U z 2015 r.. poz.978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
           wyjątkiem  wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
           postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
           upadłego, chyba że sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 
           lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz.2344). 
     6.2 Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
           społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
           dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo
           zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
           składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
           wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.    

 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
      postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

     7.1 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
           określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
           a) brak wymogów
     7.2 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i 
          finansowej:
           a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
               wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
              w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
          b) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o
               którym mowa w pkt 5.1 lit. b siwz, na zasoby innego podmiotu przedłoży dokumenty, o których
               mowa w  pkt 7.2 lit a  siwz, dotyczące  tego podmiotu.
     7.3 Dokumenty potwierdzające zdolność techniczną lub zawodową:
          a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
              składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
              podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały
              wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
              należycie - zał. nr 4 do SIWZ
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          b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
              wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
             wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz  informacją o podstawie
             do dysponowania tymi osobami - zał. nr 5 do SIWZ
          c) oświadczenie o kwalifikacjach osób realizujących zamówienie – zał. nr 8 do SIWZ 
          d) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o
              którym mowa w pkt 5.1 lit. c siwz, na zasoby innego podmiotu przedłoży dokumenty, o których
               mowa w  pkt 7.3 lit a,b i c  siwz, dotyczący  tego podmiotu. 
     7.3a Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
             zamawiającego:
             a) Zadanie 1 – karta katalogowa na kolektor solarny
                                  - karta katalogowa wymiennika ciepła
             b) Zadanie 2 – karta katalogowa na moduły fotowoltaiczne
                                   - karta katalogowa falowników
     7.4 Odpis  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  w  oparciu  o  pkt 6.1 siwz.            
     7.5  Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
            zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
            składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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.
     7.6  Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
            lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,  że 
            wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
            wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  lub inny
            dokument potwierdzający, 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.
     7.7 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21
           ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
           terminu składania ofert.
     7.8 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
           ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
           ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
           dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
           grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
     7.9 Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
           ubiegania się o zamówienia publiczne.
   7.10 Oświadczenie 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 
          1785).
   7.11 Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej 
           Polskiej, zamiast  dokumentów:
           a)  o  których  mowa  w pkt. 7.4, 7.5 i 7.6 złoży  dokumenty wystawione  w  kraju, w  którym ma
              siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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                   -  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości - dokument ten powinien być
                      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 ten powinien być wystawiony nie wcześniej
                     niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.                
                  b) o którym mowa w pkt. 7.7 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, 14 i 21 pzp. - dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
                      miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
         7.12 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  pkt. 7.11 lit a i b, 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.         

           Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 7.11 lit.a i b.
   7.13 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
           zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedłoży także
           powyższe dokumenty (pkt 7.4 do pkt 7.10) dotyczące tego podmiotu.
   7.14 Oświadczenie – w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) wykonawca przesyła w postaci
           elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - zał. nr 2 do SIWZ.
           Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
           wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
           warunków udziału w postępowaniu – składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
           W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument
           składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.           
  7.15 Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
           art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
           przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
           ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ.
   7.16 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 i 7.1 - 7.10 wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

    8.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje przekazuje się pisemnie na adres:
           Urząd Miasta Hajnówka,    ul. A. Zina 1,  17-200 Hajnówka
           lub faksem -   fax. (85) 674 37 46 oraz drogą elektroniczną – e.wiluk@hajnowka.pl
    8.2 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 
          a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
              - Łukasz Pawluczuk,                      tel. 85 682 64 43, 85 682 21 80          
          b) w sprawach dotyczących procedury udzielania zamówienia:
              - Eugeniusz Wiluk,                         tel. 85 682 27 02, 85 682 21 80
    8.3 W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że
          JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
          elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 
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          udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
          elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w
          zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
          Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust.5 pkt
          1 ustawy Pzp.
    8.4 Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
          elektroniczna. UWAGA – złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest 
          niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
          w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
          JEDZ należy przesłać na adres email: e.wiluk@hajnowka.pl
          a) zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,
             .docx, .rtf, .xps, .odt.          
          b) wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD
               lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i
               utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
          c) po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
              wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
              przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
              certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
         d) podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
             dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
             oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub 
             skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart 
             Sign) lub komercyjnych.
         e) wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie
             pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla
             prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie
             szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
         f) wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
            elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten
            dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości 
            należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy.
        g) wykonawca przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
        h) datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
            pocztowego zamawiającego
        i) obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
           elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w
           trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp; w takim przypadku zamawiający nie wymaga szyfrowania tego 
           dokumentu.
     8.5 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9. Forma składania dokumentów.

    8.1 Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
          oryginałem przez wykonawcę.
    8.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. Wymagania dotyczące wadium

     10.1 Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
             Zadanie 1 – 15.000,00 zł.
             Zadanie 2 – 30.000,00 zł.
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    10.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 a) pieniądzu,
 b) poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
 c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym,
 d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.
poz. 110)

10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP
        Hajnówka   Nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218.
10.4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

     10.5 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.        

11. Termin związania ofertą

       Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni.     
       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowywania ofert    

     12.1 Wykonawca  ma  prawo  złożyć  tylko  jedną  ofertę  na  wykonanie  przedmiotu  zamówienia.
             Oferta  powinna  być  sporządzona  na  formularzu  stanowiącym  załącznik  Nr 1  do  SIWZ.
             Ofertę  należy  sporządzić  w  formie  pisemnej, w  języku  polskim, trwałą  techniką pisarską         
     12.2 Oferta  oraz  wszystkie  wymagane  druki, oświadczenia, dokumenty, opracowane  zestawienia        
             i  wykazy  składane  wraz  z  ofertą  wymagają  podpisu  osób  uprawnionych  do  
             reprezentowania  Wykonawcy  w  obrocie  gospodarczym, zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym     
             i  przepisami  prawa. Oferta i załączniki  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela   
             Wykonawcy  wymagają  załączenia  właściwego  pełnomocnictwa  lub  umocowania  prawnego.
     12.3 Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  naniesione  w  czytelny  
           sposób  i  parafowane  własnoręcznie  przez  osobę/y  podpisującą  ofertę.     

     12.4 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie w siedzibie 
             zamawiającego. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do
             zamawiającego na adres: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz
             oznakowane następująco: „Instalacje OZE – Oferta. Nie otwierać przed  24.08.2018 r, godz. 10:15”
             Na kopercie/opakowaniu należy także umieścić nazwę i adres oferenta.

13.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

      13.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
              Urząd Miasta Hajnówka
              ul. A. Zina 1
              17-200 Hajnówka
              pokój nr 219 (sekretariat)
              do dnia 24.08.2018 r.          do godz. 10:00

      13.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego:
              Urząd Miasta Hajnówka
              ul. A. Zina 1
              17-200 Hajnówka
               pokój nr 217
               w dniu 24.08.2018 r.         o godz. 10:15
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14. Opis sposobu obliczenia ceny

     14.1 W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia:
             koszt robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu  technologicznego niezbędnego do 
             wykonania robót,  koszt robót nieprzewidzianych a niezbędnych do wykonania
             przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy
             wykonaniu zamówienia, np. koszty związane z utrzymaniem i likwidacją placu budowy,  zużyciem 
             energii elektrycznej, prowadzenia kierownictwa robót oraz wszystkimi innymi usługami
             koniecznymi do prawidłowego wykonania umowy i przekazania przedmiotu zamówienia do
             eksploatacji.

14.2 Wykonawca ma wkalkulować w cenę oferty zmianę cen czynników produkcji w okresie realizacji
        umowy. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i
        ostateczną.
14.3 Przyjmuje się, że prawidłowo wyliczoną cenę ryczałtową za cały przedmiot zamówienia odpowiada
        wykonawca, bez względu na sposób jej obliczenia, a wiążący jest zakres  rzeczowy wynikający ze
        szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysu ofertowego i projektu umowy, będących
        załącznikami do SIWZ.
14.4 Cenę oferty należy podać w walucie polskiej z dokładnością do jednego grosza.

     14.5  Cenę całkowitą należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1do SIWZ

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

      Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

      a) cena                              - 60% 
     b) gwarancja                     - 40%

      Liczba punktów, jaką uzyska każda z ocenianych ofert zostanie obliczona w następujący sposób:
              Cmin                             Gof

     P =  --------  x 60 + –------ x 40
              Cof                    Gmax

     Oznaczenia:
     Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
     Cof   - cena aktualnie ocenianej oferty
     Gof   - gwarancja wyrażona w pełnych latach ocenianej oferty
     Gmax – największa liczba pełnych lat udzielonej gwarancji spośród ofert

     Liczba punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cyfry od 0 do 4
      występujące na trzecim miejscu po przecinku zaokrąglają liczbę w dół.   

     Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę
     punktów.

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
      zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego   

    16.1 Wykonawca, którego  oferta  zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą,  przed  zawarciem  umowy  
            jest  zobowiązany  do :
           a) wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,
           b) przedłożenia  umowy  regulującej  współpracę  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się       
               o  udzielenie  zamówienia,  o  ile  taka  konieczność  zaistnieje,
           c) złożenia  informacji  o  osobach  prawnie  umocowanych  do  zawarcia  umowy  i  okazania
               pełnomocnictwa,  o  ile  taka  konieczność  zaistnieje,
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      16.2 Wybranemu  wykonawcy  Zamawiający  określi miejsce  i  termin  podpisania  umowy.  

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

     Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej
     podanej w ofercie.     
     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest 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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r.
         poz. 110)   

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

     Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

     19.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
              podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
              zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
      19.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
              zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
              określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
              odwołania.
      19.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
              bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
              kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
               rodzaju podpisu.
      19.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
              odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
              terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
              upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
               terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.     
      19.5 Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
               poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
               lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
              przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 pzp.
      19.6 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
              zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
             określony w pkt.19.4 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
      19.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
              zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
              Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
              internetowej.
     

8



      19.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w p. 19.6 i p. 19.7 wnosi się w terminie
              10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
              powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.      
      19.9 Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
              najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
              a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ogłoszenia o 
                  udzieleniu zamówienia,
              b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku
                   Urzędowym Unii Europejskiej  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

20. Podwykonawstwo.

       Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji umowę o podwykonawstwo, co najmniej na 7
      dni przed terminem jej podpisania.
      Zamawiający nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo przewidującej zapłatę podwykonawcy 
      wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż     
      kwota wynagrodzenia należnego samemu wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści
      złożonej oferty.     

21. Opis części zamówienia - Ofertę można złożyć na każde z zadań.
22. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
23. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 pzp.
24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
25. Adres poczty elektronicznej zamawiającego - hajnowka@hajnowka.pl
26. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
27. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
28. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
29. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a i ust.4 ustawy Prawo
      zamówień publicznych. 
30. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
      części zamówienia.
31. Standardy jakościowe określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
32. Wykaz załączników będących integralną częścią niniejszej specyfikacji      

      1 – formularz ofertowy
      2 – oświadczenie (JEDZ) 
      3 -  przynależność do grupy kapitałowej
      4 -  wykaz dostaw
      5 -  wykaz osób
      6 -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
      7 – projekt umowy
      8 – oświadczenie o kwalifikacjach
      9 – kosztorysy ofertowe

                                                     Z a t w i e r d z i ł :

                Zastępca Burmistrza
       Andrzej Skiepko

Hajnówka, dnia 19.07.2018 r.                                                                   

9


	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

