SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Burmistrz Miasta Chełmna
działający w imieniu Gminy Miasta Chełmna
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U.04.19.177 z późniejszymi zmianami)
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia nie przekraczającej 60.000 euro na:
Zakup i montaż urządzenia do osuszania metodą elektrofizyczną z zasilaniem
zewnętrznym gmachu Biblioteki Miejskiej przy Alejach 3-go Maja 2 w Chełmnie.
1. Zamawiający:
Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1, 86 200 Chełmno
REGON: 000523442
NIP: 875-10-03-167
tel. (056) 677-17-32
fax. (056) 677-17-74
2. Opis przedmiotu zamówienia: (art.29, art.30, art.31)
2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzenia do osuszania metodą
elektrofizyczną z zasilaniem zewnętrznym gmachu Biblioteki Miejskiej przy Alejach
3-go Maja 2 w Chełmnie.
KOD CPV:
29870000-8 Różne urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
29113161-0 Osuszacze
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
niniejszej SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenie
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2.3. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy
3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
3.1. Wykonawcy wykluczeni z udziału w przetargu: (art.24 ust. 1 i 2)
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Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
 wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia
postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 spółki
komandytowe
oraz
spółki
komandytowo-akcyjne,
których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
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popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
 wykonywali bezpośrednio
czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.
62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
3.3. Wykonawcy, którzy mogą brać udział w przetargu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: (art.22 ust.1)
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
3.4. Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne:
W myśl art. 23 ust. 1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W przypadku, o którym mowa wyżej Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców, o których mowa w art. 23 ust.1.
4. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
4.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ):
4.2. Dokumenty dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej:
 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
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ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
aktualne zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wstawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust.1 pkt.9 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 i nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych (załącznik nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ);
umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w
szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.) – wymagana
będzie przed podpisaniem umowy w przypadku wyboru oferty dotyczącej
podmiotów występujących wspólnie;
dowód wniesienia wadium (uwiarygodniony przez osobę reprezentującą
oferenta - odpis dokumentu).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 „ustawy”.
4.3. Dokumenty, o których w ust. 4.2. mogą być przedstawione w formie
oryginałów albo poświadczonych kopii przez osobę reprezentującą oferenta.
5. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać
się będzie wyłącznie w formie pisemnej (art. 28 ust. 1 i 2)
Pisma, dokumenty lub oświadczenia można dostarczać do Zamawiającego w jeden z
n/w sposobów:
osobiście w sekretariacie zamawiającego (biuro podawcze);
za pośrednictwem poczty,
za pośrednictwem faksu nr (056)677-17-74, pod warunkiem potwierdzenia
otrzymania informacji. Informację przekazaną faksem należy bezzwłocznie
przesłać za pośrednictwem poczty. Data nadania przesyłki pocztowej jest datą
obowiązującą dla obliczania terminów.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami będzie:
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Marek Maćkowski
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i budownictwa
tel. (056) 677-17-54
Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 16
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
9.00 – 14.00 (od poniedziałku do piątku).
7. Wymagania dotyczące wniesienia wadium (art.45)
7.1. Wadium w kwocie 600,00 PLN należy wnieść w pieniądzu, poręczeniach,
gwarancjach
bankowych,
gwarancjach
ubezpieczeniowych,
poręczeniach
udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.
Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.
1824).
7.2. W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu należy wpłacić je na konto w
Banku Spółdzielczym w Chełmnie Nr konta 72948600050000036120000021 z
dopiskiem ,,Zakup i montaż urządzenia do osuszania metodą elektrofizyczną z
zasilaniem zewnętrznym gmachu Biblioteki Miejskiej przy Alejach 3-go Maja 2
w Chełmnie”
7.3. Termin wniesienia wadium ustala się do dnia 27.04.2007 r. do godz. 10.00.
7.4. Zwrot wadium (art. 46 ust. 1, 2, 3 i 4)
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium z chwilą upływu terminu określonego z
terminem związania z ofertą oraz przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 2, 3, 4
ustawy - prawo zamówień publicznych.
Oferent, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z art.46 ust.5 - w przypadku, gdy:
 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
 odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy wykonawcy.
8. Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 oferta pozostaje ważna przez okres 30 dni licząc
od dnia upływu terminu składania ofert.
9. Postać oferty: (art. 82 ust.1, 2 i 3)
9.1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub
nieścieralnym atramentem.
9.2. Wszystkie strony winny być ponumerowane i podpisane przez osobę
reprezentująca oferenta.
9.3. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
uprawnionej
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9.4. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
9.5. Opakowanie i oznakowanie ofert:
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach. Należy stosować
koperty zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana
do Zamawiającego na adres Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200
Chełmno oraz powinna być oznaczona:
“Oferta - przetarg nieograniczony - zakup i montaż urządzenia do osuszania
metodą elektrofizyczną z zasilaniem zewnętrznym gmachu Biblioteki Miejskiej
przy Alejach 3-go Maja 2 w Chełmnie”.
Nie otwierać przed dniem 27.04.2007 r. do godz. 11.00. Koperta wewnętrzna
oznakowana jw. a ponadto opatrzona nazwą z dokładnym adresem oferenta. Oferty
w kopertach zewnętrznych naruszonych będą traktowane jako odtajnione i nie będą
przyjmowane.
10. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:
10.1. Oferty należy składać do dnia 27.04.2007 r. do godz. 10.00 w biurze
podawczym pokój nr 3 Urzędu Miasta przy ul. Dworcowej 1 w Chełmnie.
10.2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu. (art.84 ust.2).
10.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2007 r. o godz. 11.00 w sali nr 9 Urzędu
Miasta ul. Dworcowa 1 w Chełmnie.
10.4. Wykonawcy mogą wziąć udział w otwarciu ofert.
11. Kryteria oceny ofert: (art.91 ust.1 i art.92)
11.1. Kryteria oceny ofert i ich uznanie będą następujące:
Cena oferty (brutto tj. z należnym podatkiem VAT) - 100 %
11.2. Zasady oceny ofert.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane
będą punkty. Wielkość procentowa kosztu nadzoru - punkty za to kryterium zostaną
przyznane w/g poniższego wzoru:
Cena oferty (brutto) najniższa
-----------------------------------------------------------------------------------------Cena oferty (brutto) w rozpatrywanej ofercie – brutto ( 1, 2, 3 ..)

x 100 %

100 pkt = 100 % wartości tego kryterium - maksymalna liczba punktów za w/w
kryterium wynosi 100 pkt.
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Uzyskane punkty przez poszczególne oferty pozwolą ustalić Wykonawcę z
najwyższą punktacją, który zostanie wybrany do wykonania przedmiotowego
zamówienia.
11.3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
w złotych polskich PLN.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli zamawiający żąda
zabezpieczenia):
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
13. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
13.1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie
treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania
ofert.
13.2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.
13.3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom,
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania. Treść ewentualnych zapytań i wyjaśnień zostanie opublikowana na
stronie internetowej zamawiającego - www.bip.chelmno.pl/?app=przetargi
14. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (art.139, art. 140, art.141, art.142, art.143, art.144, art. 145,
art.146).
15. Pouczenie o środkach odwoławczych.
15.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym
osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w z art. 180 - 183 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
późniejszymi zmianami).
15.2. Ze względu na wartość zamówienia, zgodnie z art. 4 a w/w ustawy, nie stosuje
się pozostałych środków ochrony prawnej przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.
16. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Chełmno, dnia 17.04.2007 r.
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ZATWIERDZAM
Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski

Załączniki :
1)
2)
3)
4)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Formularz ofertowy;
Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków wskazanych w art. 22 ust.1;
Formularz oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24;
5) Projekt Umowy
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