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Zam.wiający. Informacje ogólne

Zarnawiającym jest: Firma Gie1r'rik Adarrr Gielnit, 62-070
biuro@gielnik.pl, www.gielnik.pl

Dopiewo, u1. Polna 27, e-mail:

Do przedmiotowego postępowanja zastosowanie mają w}tyczno InsBtucji Zarządfającej
Wielkopolskim Regionalnym Plogramem Operacyjnym na lata 2074-2020 w sprarvie
]<wa]i1i].owa]ności kosztóy' objętych dofinansowaniem ze środków Eufopejsldego lunduszu
Rozwoju Regionalnego olaz W}'tyczne w zakesie kwalifikowalności uydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz
iunduszu Suóiności rra 1ata 201,4-2020.

Postępowanie ofćfiowe

spec}'fikację istotnych
$,lwv.gielnik.p] oraz w
ofeń.

prowadzi się w jęZJ,Io po]s]dm'

warunków Za]nówienia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej:
Dzienniku Utzędo\\,yn Unii Euopejskiej do up'b'\,vu telminu sk'ładania

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanio ofel.towe ptou'adzone jest na podstawie w}'tycznych InsqĄucii Zarządzającęj
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 20\4-2020 w sprawie
kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowanien ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraf W)tycznych W zahesie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eulopejsl.iego lunduszu Społęcznego oIaz
Funduszu Spójności na |ata 2011'2020.

opis pŹedmiotu zamó\Yienia

Puedmiotem zamówieniajest wycinarka laserowa wtaf f oploglamowaniem. Zal(les zamówienia
obejmuje:

3.).1. przygotowanie i \'!),prcdukowanie maszyny;
3'1.2. dostawę' transpolt, montaż ołaz unrchomienie maszyny' fabrycznie nowej, nie
powystawowęi' przeprowadzenie testów funkcjonalnych, prób odbiorowych i
uruchomienie maszyny, oddanie do eksploatacji, szkolenie z obstugi:
3' ].3. dostarczenię i wdrcżenie opr.ogr.rmowania do obshlgi maszyny, szkolenie z obsługi
oprogmmowanla.

3'2. Sfcfegóło\1y opis pźedmiotu zamówienia za\łięta specyfikacja tecl,rniczna uakonania i odbioru
maszyny wraz Z oploglamowaniem - stanowiące załącfnik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

3.3. Zanawiający dopuszcza możliwość złożcnia otbńy v/ oparclu o zastosowanie rozwjquań
ń1łmowaŹnych w stosunkll do zaprojektowanych/założ'onych' z zachowaniem tych samych
standardólv tęchnicfnycb i jakościowych niezbędnych do pmwidłowęgo funkcjonowania
zanawianych elęmentów inwest'vcji'



Poprzez pojęcie rozwiqzań Iównoważnych na]eży rozrLmieć maszyny i opt.ogranlulrlnie
gwaranfujące realizację przędmiotu zamówięnia zgodnie z treścią SIWZ olaz ZapcwnlaJące
uzyskanie pammetrów technicznych, jakościowych j użytkow)ch nie gorszych niż zalożone lv
SIWZ, a ponadto muszą to być masz},lly i oprogla1nowanie dopuszczone do obrotu 1 stosowania
,,tsodn ie 7 obo\Ą :aZUjaL} m prat\ en'

Zamawiający Wskazujc rninimalne/nlaksymalne pa].ametry tech n iczn c, ,ji (o śc io$''e. użytkowe' tj':

Główne parametrv maszvnv:

. rnożliwość uzyskania bardzo dobrej jakości kr.awędfi na\1'et przy cięciu grubych blach ze stali
nierdzewnych i aluminium;
- funkcja pozwalająca na szybkie i efekt}$ne poklycic niewykorzystanej części arkusza. dzięki
$yświetlaniu kształtu detali w cuasie rzeczlvistvm Z wnctża komoĘ. roboczej maszyny bcupośrednio na
pulprl opęratora oraz moż]iwości dowo]nego urnicjsco\\'ienia na njm elelrlentó$' prfez opetatora
r poziomu pulpitu masz)'l1y;
- funkcja zdalnego wglądu z urządzeń mobilnych oraz komputeróu' w proces plodukcyjny;
. możliwość fdalnej (rnobilnej) obsługi masz}'l1y przez operatota,
- możliwość obróbki szerckiego zakesu n]ateriaió1ł'o grubości ciętych bIach co najmniej: sra] 0'5.25mm'
aluminium 0,5.25mm' stal nierdzewna 0.5-25mrn. n]iędź 0'5.]0 mm imosiądz 0.5.10 mln. sfcbro.
moż1iwość cięcia elementów cięnkch i grubych podczas.iednego cykIu fmiany stołów;
- wiązi(a lasera ptowadzona świat'łowodel! d\Ą'urdzeniowynr;

.- iaser dyskowy pornpowany diodowo o dtugości I.ali nic mniejszej niż l,03 Llm;
- moc źtódła wycinarki Iasetowej nie mniej niż 6kW:
- wzbudzenie pżez diody ponrpujące;
- zaml$ięty układ chłodzenia lasera;
- możli\\'ość wykon)Ą^lania bardfo \Ą'ąs]<ich nacięć i rvktuć z w1sol<ąjakością u' gnrbyoh blaclrach;
- moż]i\\.ość wykonania cięcia laserern do b]achy us}'tuowanej pod pewnym kątem - nieprostopadle do
powielzchni;
- uniwelsalna głowica tnąca z adaptacyjnym u]<tadem soczewek gwarantującytl oply1naln4 g€ornelrre
wiązki dla różnycb grubości blach i różnych materiatów;
-jedna uniwersalna, autonatyczna głowica do cięcia wsŻysikic]r 8mbości blaclr:
. systcm ochrony antyko]izyjnej głou,icy tnącej;
- zabezpięczenie przed zanieczyszczeniem soczelł'|d szklerrr ochronnynr' monitorirrg stanu
zan i eczy szcz eni a szkla ochronne go ;
- pojemnościowa reguIacja wysokości pomiędz1' dysz4 glowicy, a powierzchni4 blachy w czasie pr.ocesu
cięcia;
- bezdotykowe ustalęnie po'łoŹenia ar.kusza blachy na pa]ecic:
. urządzenie do napylania olejrr w nriejscu przebi.jania blaohy;
- pamięć główna nie mniej niż 4GB]
- platforma PC z oprcgramowaniem;
-  mon  ' o r \o lo ro \}  l o . .  l y I ' u  touc ' . i c ręę r ;
- zintegrowane danę technologicznej
- stercwalie mocą lasela lv zależności od prędkości posuwu;
. tegu]ac.ja ciśnienia gazów tnących u funkcją plogm]nowania i u,skaźnikiem pozionlu cisnierria;
- możliwość ponownęgo wyprodul.owania detali na maszynie za pomocą istniejącego już programu:



. |egl|1acja plocesll cięcia w zakcsic |o1er.ancji rnateliahl oraz regulacji dynamiki;
telesenvis urządzenia p rzez intefiet 24h:.

- 7inLeg|owane w s|ero\\''anirr progfamo\ł'anic wafsztato\ł'e. umożliwiające tworzenie' plogramów
bezpośednio z istnieiącyoh danych;
- możliń'ość dosta|czenia danych do sterowania za pomoc4 sieci lub panlięci p1zenośnej USB;
. automatyczne Ll1dadanie detali unroŹ|irviające optymahrc rł'ykorzystanie alkusza blachy;
. w1ączanie i rvyłączanie pracującego lasera pIZy fachowaniu dokładnego pozycjonowania \łiązki;
. automa|yk.l w]'ł4czająca - |cdukcja poboru prądu przy dluzszej bezcfynności ]naszyny:
konunilGcja ]ączę inlernelowe R]45 i pott UsB]
możli$'ość zdalnego lton1rolowania i stcr'owania maszyny poPrzez jnternet;

- oś X nic nrniej niz 3000mm;
- oś Y nie mnieJ' niŹ 1500nm;
- oś Z nie mniej niŹ l] 5mm;
- dopusfczaIny ciężat obrabianego alkusza: nie lnniei niŹ 900 kg;
- prędkości s)']nu]tanicznie (osie X iY). nie nlniejsza niŹ 265 m/min;
- naimnieiszy plogmnlowalny skok 0.00lmm:
- uchyb pozycjonowania pa +/- 0,lmm;
średnia odclrylka pozycjonowania ps +/. 0.03lnm;

- Zamknięty kolpus Zapobiegający powstawanju drgań ptzy zmianach kierunku ruchu głorvicy;
- zintęg|olvana szafa na dokumentacię' części olaz materiały cksploatacyjne;
- bezobs]ugolvy napęd bezpośredni w osj X ofaz bezpośrcdnie napędy liniowę w osiach Y i Z'
gwal'an1uj4cc \\rysokq dok|adność i prędkoscll
automatyozny zmieniacz palet;

- wielos|opnioury uk'ład chłodzenia - ]asel powinien być
clrłodzący o lt'ysokiej $Tdajności' 1dó.y w za1eżności od
chłodzenia;
- p|owadzenie wiąZ]d świat]owodem \\' sposób elastyczny od refonatom do głowicy tnącęj masfyny;
- uklad chłodzenia maszy-ny (woda powietrze);
zjntegrowane szafy sterownicze \\'!az z wę\łnętźn}rn oś\r'ietlęniem;

- pżenośni]< taśnlow]. wzdłuŹny z możliwością zmiallyjego kierunlQ ruchu:
- ęnęl.g(x)sfczędne oświetlęnię obs7aru pr'ecy za'|ączane Z pu]pitu sterowania;
- lase|o\ł'a dioda pozycjonująca, umoż|i\\'iająca optycunie ok.eś]enie współrzędnych punktu staltowego
prz) przesuwic punktu zerowego na arkLLsTu blachy;
- kont|ola i regulacja procesu \\Ypa]ania l1ięza]eznie od rodzajLl i grubości materiału;
- stcfo\'vanę plogramowo ustalvierie ognjska oraf rnaksynalnych prędkości;
- oięoic urysokociśnieniowc staIi nierdzeunei i aluminiurn azoten;
- systcm w}l<|}Ąvania p]azmy podczas cięcia;
. prcgram o$lalne 'lącfen ie wi'ciętcgo deta]u z odpadem punktanri spawalniczyrni;
- au1omatycz'lę czyszozenle dyszy;
- maszyna spełnia wylnaganja dy|ekt)Ąv tz\\'..'Nolvego Podejścia'. Unii Europejsldej. np' poprzeu

posiadanie oznŃo\łania CE - Contbrlnilć Europćcnne.

Główne DaramctfY oDroeramorviinia:

- oploglamorvanie ded}towane do współpracy z lnaszyną z rnożliwościąi
- pł1rvaiącej licencji;

\\)po\Jlo |) \\ energoos/./ędn) .|grśg:
potrzeb ma dopasować optynalną llloc



- użycia lvszystkich dostępnych ti]nkcji w maszynie z poziomu jednej aplikacji;
' możliwość projekorvania elementów w 3D na bazię danych matel.iało1\'}ch, paramelrów gjęć;
- ap]i]Gcja precu,jąoa wielowqtkowo;
- wysokowydajny system do twoŻenia tozłoźenia detali na arkuszu w sposób ręcznyjak i autonratyczny;
- algorltnr nestinglr minimalizuj4cy odpad poprodukc)'jny;
- lr'loż]iwośó cksportu / impo].tu do s|.ndardowJch plikó\\. używanych p\zez aplikai( inZ\]niśryIne;
- ró.'\no]eg'|a praca wielu nrodu,}ów (do pr.ojcktowania. do rysorvarria. nestjngu. programu do sterowania

maszyną);
- możli\ł'ość rozbudo$y oproglamowtrnia w przysf]ośoi o dodatkowe modułJ posiadające moz]i\\'ość

t\\''orzenia plogramórv na rvykawarki, ptasy kraq'ędziowe;
- wie]opoziomolve baliery świetlne do zabezpieczenia obsza|u pracy maszyny;
- system odciągow} 8warantujący moc odcjąganja w każdcj proglamowo otwie|ancj komoże odciągorvej
z filtrcm d}mu i częścj metalowych' filir wyposazony w sepa|ator iskier;
- oer1ytlkowana osłona widoczncgo procesu obróbkj;
. wielostopniowa sprężarka u'urządzeniu clr'lodzącvn rv celu zwięl<szenia e|ek|yrt,rrości energctycznej;
- zabezpieczenie pracy lasera i ochr.ona przed promieniowaniem rozproszonym;
. gwatancja: nie krótsza niŹ 24 m.ce - bez limitu godzin:
- możli$'ość podłączenia zewnętznego urządzenia (monitora) w celu obselwacji procesu obróbki;
- szybki i w.vdajny system loz]ożenia e]e]nen|ów na pozosta'lcj cfęści arkusza b]achv podczas
''doprodukowil,'1ia'. detali. Proces powinięn odbF,ać się w czasie ]zeczy\\'istynr na pokezanej geomętrii
detalu lvidocznej na pozostałej części arkusza blachy:
- precyfyjne rozpoznawanie po'tożenia b]achy f optycznyn systemem pomiau, auto]nalyczna kolektq
ognrskai
- moŹ]i*'ość sterowania ]naszyną za pomocą urządzeń |},pu Smań np. iPadł.ównou'azneĘo11obne'

Wykonarvcą kóry po}'ołuje się na rozwiązanie równowaŹnę, jest obowiąfany wl]kazać. że oferowane
przez niego nraszyny ioprogramowanje spełniają wymagania określone przez Zamarviającego'
Niedopuszczalne jest źaofelowanie paraDet].óv!' techniczn ie gorszych od określonych w dokurnentacji'

Głórvne kody we Wspólnym słowniku zamóI'ień cPv:

Kod: 4 ż6 '] 2000.5
Pełna nazwa: obrabiarki slelolvane kompllterowo do netalu

Kod:42638000-7
Pc]na naz\ł'aI Centra obróbko\'e do obróbki jnetaIu

Kod:38636110-6
Pełna nazwa: Lasery przemysłowe

Kod: '18100000-9
Pełna i]efwa: Przemysłowe spec}dczne pakiety oplosramowftnia

Kod:48150000-4
Pe]lna nazwa: Pakiety opIoglamowania do kontoli przemysłou,ej

Kod :  48151000- l
Pc,łna nazwa: Komputerowy systen steruj4cy
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Ttrmin NTkonania zrmó\\ ienia

Dostawa rnaszyny musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, a insta]acja i
uruchomienię oprogramowania _ w ciągu 2l dtli od dnia złożenia zamówięnia.

,/emruir,qc1 d.lpLs/L,/a |r^Ż|.\Ąoic /.ea' i ,/o\ani] /emówienia rł lcrminie rłrzeinlej 'zym'

warunki udziału 1y postępot'aniu oraz opis Śposobu dokon).wania oceny spelniania tych

o uilzielenie nilieiszego za ńłiehid t,Iogą ubiegać sie wykohawcv' któfzy spełnigią wurl|nki z
g!Lz!!]L!!!1!!!-!Z!' doty czące:

5' I.l. Posiadania uprawnień do wykonyYania określonej działa|ności lub czynności'
jeżeli przopisy ptawa na]{adają obowiązek ich posiadania.
opis sDosobu dokon\.$'anie ocenY spe'łniania tego warunku:
W niniejszym postępowaniu nie jęst $'ymagane posiadanie zezwolenia. koncesji, licencji.
5.1'2. Posiadania wicdzy i doświadczenia.
opis sDosobu dokonvwania ocenl sDełniania tego war1lnku:
Zamawiający uzna warunek Za spęłniont jeżeli wykonawca wykaże' że $}konał
co najnniej 3 podobne maszyny w okręSie ostatnich 3 lat przed upł}nvenr terminu
składania o1.ert' a jeŹe1i oloes p|owadzenia działalności jest kr.ótszy - w tym oklesie
Załącznik nI3 do niniejszcj S]WZ;
5.1.3. Dysponowania odpolvicdnhn potencialem tcchnicznym oraz osobami zdolnylni
do lwkonania zamówierria.
oDis sposobu dokonvwania ocenv soełniania 1ęgo wanrnku:
Zamawiaiący uzna watunek za spe'łniony, jeżeli Wykonawca, oświadczy, iŹ spełnia
warunki ań' 22 ust' l ustawy PZP Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
5.1.4. Sytuacji ekonornicznej i finansowei.
oDis sposobu dokonvwania ooeny spełniania tego warunku:
Zamawjający uzna rt'arunók za spęlniony, jezeli Wykonar'r'ca przedstawi Sprawofdania
flnansowe albo w przypadl$ wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania
splawozdań finansoq,}'ch, innę dokumc{y ol(eśiające obroty, Zysk oraz zobowiąfania i
należności 'za okes 2 ]at obro|owvch. lecz nie starszYch niż 3 lata'

o udzielehie zanówienil loPq ahiee ć sie l,,Nkohawcy, którz\, nże podlegaią łl|kluczeniu na
Dodstawie o,1. 24 .!st. 1 uslai)y PZP oruz w Dlrl. 6.5.3. pPkt. 8 Wvtvcznvch w zarktetie
k||ltlitikowalności wltlątków rum ch EurcDeiskiego Fur,.luszu Roz||,iu Reeion lneeq,
Et|foDeiskieeo Fuhduszu sDołecznego 0rąz F hdusza Spói1,ości na lata 2014.2020. Zgodnje z
po\'vJższyn przepisem Z postępowania o udzielenie zanrówienia łryklucza się:

5'2']. wykonawców, w stosunku do których otlvańo likwidację 1ub któtych upad|ość
ogloszono. z \\yjątkiern \l5'konawców, któźy po ogłoszeniu upadłości zawalli układ
zatwieldzony pra\{ornocnym postanowieBiern sądu, jeŹeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wieżycieli plzez 1ikwidecję majątku upad,lego;
5'2'2' WykonawcóW któuy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub sk'ładęk na
ubezpieczenia społeczne ]ub zdrcwotne, z Wyjątldem prz}padków gdy uzyskall onl

1"," )

,r#,-
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przewidziane prawem zwoidenie, odrocfenie, rozlożenie na raty zaległych platności lub
wshzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5'2.3. osoby fizyczn € ,  któlę pmwomocnie skazano za przestępstwo popeInlone w
związku z postępowaniem o udziclenie za]nówienia, pŹestępstwo przeciw](o prawom
osób wykonujących pracę farobkolvą) pŹestępstwo pżeciwko środowiskll, przestępStwo
przekupstwa, pEestępstwo pŹeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne pźcsięps|Wo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści nrajątkowych, a także za przestepst''\''o skarbowc
]ub pźestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na ce|
popehienie pŹestępstwa lub przestępstwa slGrbowęgo;
5'2'4' spółki ja\\'ne, których wspólni]<a prawomocnje slGz ano Za pźestępst\\''o pope'łnione
w zwiąfklL z postępo\Ą'aniem o udzielenie zainó$ ienia. pr7estęps|\].. prze.:Jwko prawom
osób wykonujących pracę zalobkową' prfęstepsLwo przecirtko środpl is|(u' pru eslępstwo
przekupstwa, przęstępstwo przeciwko obroto\ij gospodarczcmu llrb inne przcstępstwo
pope'łnione w celu osiągnięcia korzyści najątkowych, a także za plzestępstwo skarbowe
lub pżestępstv'/o udziału w zorganifowanej grupie albo zwi4fku mających na ce]Lt
popełnienie przestępstwa ]ub przestępstwa skarbowego;
5.2.5. spólki paItnerskie, ldórych pa{nera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnionę w z:wiązk]u z postępowaniern o udzielenie famó\\ienic.
prrestępstwo przeciwko prarł'om osób wykonu|ących pracę zarobkową, pŹestępstlvo
przeciwko środowisku! przestępstwo przekxpstwa, przestępstwo pŹeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo pope'lnione w celu osiągnięcia ko|z}'ści
majątkowych, a t^kżę za przestępstwo skar.bowe Iub przestępstwo Lldziah lv
zorganizowanej grupie albo z'viązkll maiących na ce]u popełnienie przestępslwa lub
pŹestępstwa skarbowego;
5.2.6. spółki komandyowe otaz spólki komandyorto-a}<cyjne. ]doryclr
komp]ementariusza plawomocnie skazano fa przestępstwo pope|nióne $ Z\\iqZl z
postępowanięm o udzielenie zanówienia, przestępstwo pźeciwko ptawon osób
wykonujących pracę zar.obkową, przęstępstwo plzeci]"vko środowisku. pŹestępstwo
przekupstwa, przestępst\\''o prfeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątko$ych' a tal-e za puestępstwo skatbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo zwiEzku mąiących na ce1u
popełnienie pŹestęps|wa lub przestępstwa skatbowego;
5'2'7. osoby ptawne' lftórych u]zędującego członka organu zarządzającego p|awomUcnie
skazano za przestępstwo popelnionę w z\.łiązk1l z postępowa1riem o udzie|enie
zamórvienia, pźestępstwo pżecjwko prawom osób \rykonujących pracę farobkową.
przestępstwo pźeciwko ślodowisku, przes|ępstwo przekupstwa, pŹestępstwo ptzeciwko
obrotowi gospodalczemu lub inne prfestępstwo popełnione w celu osiągnięcia kol'z1ścl
majątkowych, a takŻę za prfestępstwo skalŁowe ]ub przestępslwo udziah w
zor8anizowanej grupie albo związkrr mającyclr na celu popełnienie p]-zestępstwa |ub
pźestępstwa skalbowego;
5.2.8. podrnioty fbiolowe. wobec których sąd orzekł zalGz ubiegania się o ZaD]ówieniJ
na podstawie plzepisów o odpowiedzia]ności podmiotóu fbioro$){h za czyly
fabronione pod gro,/ba Lar). I
5'2'9 wykonawców będących osobami f]z}cznyni' które prartolnocnJ{ skazano za
pźestępstwoJ o którym mowa w afl- 9 ]ub art 10 l|sratłry z dnia |5 cuerwco 2ol2|- o
skutkach powierzania wykonywania pracy crrdzoziemcom przebylvającym wbr erv
przepisom na tęr}toriurn Rfeczpospo]itej Polskiej (Dz. U. poz' 769) pżez bkres 1 rci(rl
od dnia uplawomocnienia wyroku;

mand),tową'5'2'10 wykonawców będących spółl.ą jawną, spółką partnerslę, spó'łką k
spólką komand),tolvo akcyjną lub osobą ptawną. kórych odpo$.iedni
paftnera' członka zażądu, komplementariusza lub ulzęduj4cego czł
zavadzającego prawomocnie skazano za przestępstwo' o któJĄn mowa w

wspó]nika.
nKa oĘanu

,łć,(p

ń' 9 lub a '



l0 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r o skutkach powierzania wykonlwania pracy
cudzoziemcom pucblvając}ln wble$l przepisom na tel].to um Rzeczpospolitej Polsldej
_p|/e/ okJe\ | ro|.u od d1i.1 upra\Ąomocn.enid5ię w]rokt|'
5'2.ll wy|(onawców powiązanyoh osobowo lub kapitałowo z Zamawiając}łn. Przcz
powiązania kapitałowe 1ub osobowe rozumie się rvzajemne powiązania między
Zar'nawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązali w imieDiu
Zamawiającego ]ub osobarni v.,ykonującynj w imieniu Zamawiającego cZ)nności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
a wykonawcą' po]egające w szczegó]ności na:
a) uczestniczeniu w spó'łcejako wspólnik spólki c1lvilnej lub spółki osobowej.
b) posiadaniu co najmniej 10 % udzjałów lub akcji,
c) petnieniu fllnkcji cz]onka organu nadzorczego |1]b zaftądzaiącega' prokurenta'
pelnomocnika,
d) pozostawaniu w Zwią?kx małżeńskim, w stosunku pokJewieństwa lub powinowactwa
w linii p|ostej, pokrewjęństwa drugięgo stopnie lub powinowactwa drlrgiego stopnia w
linii boczne.j 1ub w stoslnku przysposobienia, opieki lub kurateli.

ocena spęłnienia W4runkóW udziahl W poslępowaniu zostanie dokonana wg formuły .'spełnia -
nie spęłnia'', w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i ośu'iadczenjaih (wynaganych
pfzez Zafia\\iające9o i podanych w sIwZ) dołączolrych do ofedy.

wykaz ośrviadczeń i dokumentów' jakie tnają doŚtarĆzyć wykonawcy 1Y celu potwierdzenia
spełniania warunków udzialu w postępowaniu:

5 .1 .

6.

|ł' zfikfesie wykllzania sDełninnia DĘcz Wykon.,wce wctuhhów' o któr.vch molpa ' 4łt. 22 usl. 1
astd|ły PZP (Dkt 5' 1' 1' _ 5'1.4. ninieiszei SI|ł/z) ależ.y Drzedłożyć:

6.1'] ' oświadczenie o spełnianiu warunków okteślonych w afi' 22 ust. l ustevy PZP _
według wzoru stanowiącego załąĆznik Nr2 do niniejszei SIWZ'
6.1'2' w celu po|wieldzenia spełniania warunku udziafu w postępowaniu w Zakresle
\ĄiedZ) i  doi\Ąiadc,/el l i"  nalęŻ] pr,/ed]o/)c:
a) wykaz co najnniej 3 zlealizowanych zamówień należycie l^rykonanyc]r na podobną
maszynę (do stanowiącej przedmiot niniejszej SIWZ) W olcesie ostatnich 3 ]at przed
tlp'b,'\\'ern terminu sldadania ofefi, a.ieze1j okres plowadzenia działalności jest kóitszy - \Ą,
|ym ol(|esie' z podaniem ich r.odzajri i wańoścj, daty i miejsca wykonania - według
wzoru stanowiąccgo załącznik NI3 do niniejszej sIwZ.
ó']'3' W celu potwierdzenia spelniania warunku udziałLl w postępowaniu w zal(resie
dysponowania odpowiednirn potencjałem t€chnicznym oraf osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia zaró\\,l]o i]a ctapie udzie1enia famóWienia, jak i jego Iealizacji
naIeŻ) pr,,edlo/)i.
a) oświadczenie o spełnianill warunkóW okr.eślonych w a'.t.22 ust. I usta\ł}' PZP
według wfol.u stanowiąccgo załąĆznik Nr 2 do niniejszej SIWZ'
6-l'4' w celu potwierdzenia spelnianja l\'arunku udziału w postępo\ł'aniu w zakesie
s1tuacji ekonoIliczncj i finansowej należy przedłozyć:
a) Splalvozdania finansowe albo w przypadku Wykonawców nie zobowiąZanych do
sporządzania splawozdań filalsorvych, inne dokumęnly okteślające obroty, Zysk oraz
zobowiązania i na]eżności _za okes 2 lat oblotowych, lecz nie stalszych niż 3 lata'

i
wYkonewca może Dolelrać na wiedzY i doświadczenitL. potencjaIe technicznvm. osobach ZdoInvch
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PZP

6'2'1' oświadczenie o braku podstaw do \ł}'kluczenia wedfug rvzoru stano*iącego
zalącznik N.4 do niniejszej SlWZl
6'2'2. aktua]ny odpis z właściwego .ejestru' jeżcli odrębne prfepiSy \lyIrragają rł'pisu do
rejestrlr, w celu wykazania brakll podslaw do wykluczenia w oparciu o arf. i,1 ust. I pkr 2
ustawy PZą w)'stawiony nie wcześniei niż 6 iniesięcy przed uply1vem tęlminu składalria
ofeń, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w za|<ręsie ań. 24 ust' l Dk| 2
ustav"y PZĘ tj' o br.aku podstaw do wykluczęnia ue Względu na otwarcie likwidacji |ub
og'|osf enie upadłości ;
6'2'3' aktlalne zaświadczenie wtaściwego naozelrrika uuędu skarbowego po vierdziiqcc'
Źe wykonawca lie za|ega z op1acanienl podatków, ]ub zaświa<lczenie- że uzysKa{
przewidfiane prawem zwo]nienie, odroczenie lub rozłożenie na fttv zalęgłych p}atności
]ub wst.zymanie w całości wykonania dccyzji wlaścirvego ofganu _ u'},stawione nic
wcześniej niŹ 3 miesiące pźed upł}vcm terlninu składania ofer|;
6'2'4. aktua]ne zaświadcfenie \łlaściwego oddzia'lu zak,ładu ubezpieczeń społecznych Iub
kasy ro]niczego ubezpieczenia spo'łecznego pofwierdzające' że wykonau,'ca nic zaIega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia Zdrowotne i spoleczne. lLrb ootwieldzenie. że
uzvskał przewidziane prawem fwolnienic. odroczenic llrb rozłofenje n' rer) za|cg'vcn
płatności lub wstŻymanie w ca,lości wykonania Clecyzji Właściwego oIganu wysta\Ą'ione
nie wcześniej niż 3 miesiące pĘed upbrwem telminu składania ofeń;
6'2'5' akfualną informację z K|ajowego Rejestn.r Kamego w zakresie okreś1on1mr ''v an-
24 ust' ] pk 4.8 usta$ly PZĘ wysta$'ioną nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływcnr
terminu skladania ofeft :
6.2'6' akualną infornację z Kr.ajowego Rejęstru Kemego w zakresie oklęślonyn w al1.
24 ust' 1 pkt 9 ustawy PZĘ wysta\ł'ion{ nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływerrr
tenninu sk'ładania ofeń.

5.2.1. - 11. hin

iu na
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Jeżeli, w przypadkrr wykonawcy mającęgo siedzibę na tery,torium Rfeczypospolitej Po1skiej.
osoby, o L1ótych mo\y'a w art' 2'l ust' l pkt 5-8 ustawy PZP (p|(t 5.2'5' 5-2.8' niniejsfej SIWZ).
mają miejsce zamjeszkania pofa ter],torium Rfeczypospolitei Po]skiej' wyl(onawca sk,łada lY
odniesieniu do nich faświadczenje właściwego oIganu sądowego aIbo adminis|rac)jncgL, m]ejsca
uamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakesie o|<reś1onym w afi. 24 us|. 1 pkt 5-8
ustawy PZĘ wystawionę nie Wcześniej niż 6 miesięcy przed upbĄi"'cm 1erminu sk.ladania olert, z
Rm że w przypadl.u gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświac{czeń
zastępuie się je dokumentem zawiemjącym oświadczenie złożone przed notariuszenl, \Ą4aściwyrn
organem sądowym, administracyjnym a1bo olganenl samorzadrr zawodoq,ego iub gospodarczego



6.3 .

lnieisca zamieszkania tych osób'

Dokumenry podmiotów zagĘnicz|lych. Jeżeli wyl.onawca ma siedzibę |ub mjejsce
zamieszkania poza tęrytorium Rfecfypospoli|ej Polskiej, Za iast dokumentóu o których mowa w
pkt 6.2.2.-6'2.6. ninieiszej SIWZ przedkłada:

6'3.l. dokument lub dokumenty w}stawione w kraju. \ł L(tórym mi sjedfjbę lub miejsce
zamieszkania' potwierdzające odpowiednio, że:

6'3'] '1.nie otwaltojego likwidacji ani nie ogłosfono upad,łości wJstawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upbĄvem tęrminu składania ofert (plft 6'2'2'
srwz),
6']'I'2. nie za]ega z ||jszczanięm podatkólv, opłat, składek na ubezpieczenie
spolecznę i zdrowotne a|bo że uzyskał przęwidfianę prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożcnie na mty za]eg:lych płatności lub Wstrzymanie w całości
Wykonania dccyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upły\,vem tclminu składania ofert (pkt 6.2'3' 6.2.4' SIWZ)'
6'3']'3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamó\Ąienie
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy p|zed upływem teminu sk'ladania otćft
(pkt 6.2.6. SiWZ);

6.3-2. zaświadczenie właściwęgo organu sądowego lub adrninistracyjnego miejsca
zamieszlGnia a1bo zamieszkania osoby, kórej dokumenty dotyczą, w zakresie
okreśionyn w ań. 24 ust. t pkt 4-8 ustawy PZP (pl.t 5.2.4. _ 5.2'8. slWZ) wy\tawionc
nie Wcześniej niż 6 niesięcy przed upływem terminu składania ofeń ( pk 6'2.5' SIWZ)'

Jeżeli w miejscu zanriesz|<ania osoby lub w kaju, w k|óIym \łykonawca ma siedzibę lub rniejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentóW o któtych mowa w pl(t 6'3'1' 6.3.2', Zcstępuje sięje
dokunentem Zawietającyn oświadczenie złożone pźed notariuszem' właścjwym organem
sądowym, adninistlacyjnym a1bo olgane]n samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamięszkania osoby lub kmju, 'v któlym wykonawca ma siedzibę ]ub
miejsce Zamieszkania z odpowiednim zastosowaniem teminó.tv' o których mowa w pl.t 6.3'] _

6.3.2.
w przypadlo wątpliwości co do trcści dokumentu Zlożonego p.zez \łykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza tęr}lorium Rfecz}pospolitei Polskiej, Zamawiający może uwrócić
się do właściw1'ch 6g611ów odpowiednio miejsca zamieszlGnia osoby lub kraju, w l.tórym
wykonawca ma siedzibę |ub miejsce Zamieszkanial z \\,nioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przed]lożonego dokumentu' 

l
oświadczenia i dolQmenty żądane W pkt 6'1.2' - 6'1.4. njnieiszei swIZ oftz w pkt 6.2.l. 6'2.6'
rrinieiszei SIWZ są składane w folmie orvqi[a]lu ]ub koDii ]roświadczonei za zeodność z
oryqinałen D|zęZ wvkonawcę. a oświadczenię żądanę w okt 6.l.1. ninięiszei SIWZ w fonnie
oryqlnatu.
Zamawiający moż'c ż'ądać przedstawienia oryginału lub notarialnie pot\ł'ie|dzonej kopii
dolrumentu wtędy, gdy ztożona puez wykonawcę kopia dol(umentu jest nieczyelna irń budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości. Pcłnomocnictwa naleŹy składać w formie otyginafu lub
kooii oo-w:.dc7nnej no|ar'a'nię' 

I

Dokurnc ty spoŹądzone w języku obc)łn są si(ładane w|az Z thmaczenjem na język polsl.'
poświadczonyn przez wyl.onawcę'

w pźypadlo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie]enie zamówienia oraf
w przypadku podniotóq kórymi będZ;c dysponował wykonawca na zasadach okr€ślonych w alt'
26 Ust' 2b us|awy PZP i którę będą brały udzia'ł w realizacji części zamówięnia kopio do]Gmentów



dotycfących odpowied.io Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadcfane za zgadność z
Qryqinałem Drzez Wykona.wcę lub te oodmiotv (tzn' ten D ol(tlment
oowczvl.

w B!z!p4dŁLs&L(onawców wspólnie ubieqajacych się o udzielenie famówięnia do ofertv należY
dołaczvć orvginał Dełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionvch olzedstawicieIi Dodmiotów
uczestniczacvch wspólnie' W Drzvpadku f.lożenia ofeńv przez u\v' podmioty. urymagane
oświadcfenia i dokuinentY wvnilGjace Z pkt 6.2.1. 6'2'6' ninieiszei SIWZ składa każdv z
oodrniotów tworzącvch ](onsorcium. Pozosta'|e do|Qmenw wYnikaiącę z D.ŁL ]L].!' _ 6']'4'
ninieiszei SIWZ sk'łada konsorcium iako cŹl'łość.
Do Wvkonawców wspólrrie ubieqającvch się o udzielenie zamówienia stosuie sie odporr'iednio
DŹeDisv dotYczące wvkona$'cy (ań' 23 ust' 3 ustawv PZ]J'

6.4, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy lv okeślonym terminie nie złożyli \i,}maganych
oświadczeń lub dokunentów, o których lnowa $' pk' 6'1' - 6.3. omz pkt. 7 niniqiszej slWZ 1ub
którzy nie złoźyli odpowiednich pełnornocnictw, albo którzy złoży1i wJnagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zal\'ielające błędy lub \ł'adliwe pełnomocnjctwa, do
ioh złożęnia w wyznaczonym tenninie' Zloźone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny potwierdzać spełnianie pzez wykonawcę warunlów udziahl w postępowanilt
nie póżniej niŹ w dniu' w kórym upł}łlął termirr składania oferl' Zanrawiający ma lównież prawo
wezwać wykonawcę do z.lożenia Wyjaśnięń'

6'5. W przypadku złoż'enj:4 przęz wy|(onawcólv dokunentów zawierających dane pŻedstawione
w walutach obcych, Zamawiający .jako lQrs przeliczeniowy waluty przyjmie śrcdni ku].s
Narodowego Banku Polskiego z dnja zam|eszczęnia ogłoszenia o zamórń,ieniu w Dzienniku
Urzędov'ym Unii Europejskiej' w przypadl braku og'łoszenia takiego kursu, zostanie pżyjęty
ostatni kurs opubljkowany przed wskazanyrn dniem.

7- Dokumenfy pot\Yierdzające spełnianie $'y|nagźrń j akościowych

w celu potwierdzenia' Źe ofelorvany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganioln
ptzęz Zamawjającęgo' wykonawca zobolvi qfłny j est do przedlożenia oferty wraz ze
maszyny I oprognmowania.

Do ol.erty i specyfikacji sporządzonej w językrr innym niż pols].i dostarczone
tłumaczenie potl'vierdzone przez osoby upramione do rcplęzęntowania wykonaw!}'

Informacja o sposobic porozumiervania się

Infolrnacja o sposobie porozurniewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazy-'vanja oświadczeń i do|(Llmentó$':

okl.eślonym
spęcy1i]Gcj ą

zostanie iej

8 .

8.i. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, \\,nioski ll]b informacje Zama$'iający i wykonawcy
zobowiązani są przekaz1.rvać pisemnic Iub drogą e]el(tronicfną.
Jeżeli Zamawiający |ub wykonaNca przekazują oświadczenia, wnioski. zawiadomienia oraz
informacje drogą elęktroniczną, każda ze str.on na Żądanie drugiej potwierdza l.al(t ich otżymirnia.
Fomunikacja elektroniczna niejest dopuszcza]na w odniesieniu do następujących cfynności:
- złożenie i zmiana ofeny wraz załącznikami;
- powiadomienie Zamawiająccgo o wycofaniu ofęrty;
. uzupełnienie oświadczeń i doklLmentóu', k|óre stanowią załąchiki do ofeńy'
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Wykonawcy mogą zruócić się do Zamawiaj4cego o w).aśnienie treści slWZ'

Zamawiający niczwłocznie udzie]i $yjaśnieli' nie później niż na 6 dni przed up]lĄ\,en tenninu
skladania ofert. pod wanLnkiem, żę wniose|( o rtyjaśnienie treści SlwZ Wp'lynic do
Zama$iającego nie później niz do korica dnia. w któtym upł}Ą'''a połowa wyznaczonego lerminu
skladania ofer.t- JcŹc]i wniose]( o \łJ.aśniel e tleści s]WZ upłynie po upływie terminu
\'vskazanego w poprzednim Zdaniu, Zamewiający może udzielić wyjaśnień albo pozosta\\'ić
Wnios.3k bez.ozpoznania. Przedłużenie terninu składania ofeft nie ma wplylvu na bieg tcminu
skladania lvniosków.l wyjaśnienic trcści SIWZ'

Zamal\'iający prześle treść z:rpylań \\iraz z rł.vjaśnieniami wszystkim \Ę.konawcom. lcórym
przekazal S]WZ oraz zamieści na stronie intemetowej' na kórej udostępniona jest sIwZ, bez
ujarr'niania źródła zapytania (rvtvtv. gieJnik.pl)'

W u7asadnionych plzypadkach przed Llpry1ł,en lęrminu do s]dadania ofćfi Zallawiający możc
7]l1ienić lrcść sIwZ'

Dokonaną zmianę SlWZ Zamalvitljący ptzc|(aże niez\!łocznię wszystkirn wykonawcom, którym
pzekazał SIWZ oraz umieści na stlonie intęrlrętowej (wuĄv.gie]nik'p1).

Jeżcli w $'Yniku zmiany treści SlwZ nie pro\ładzącej do Zniany 1teśoi og'|oszenia o zamówienill
je5| niefbędny dodatkorv'v czas rra rvprowadzenie zmian 11'ofertach ZamaNiający przcdhzy te nill
składania ofęrt. o przedhlżeniu terminu składania o|ert Zamawiający zawiadomi niefwłocznie
wszystkich wykonewcóu.' ldóry'n przekazał SJWZ ol.az unieści tę infomlację na stronie
intęrnetoWei (wń'\\.' gicInik.pl)'

JeŻe1i ZmiaDa h.cści SIWZ pro\ł'adzi do zmiany treści ogłoszenia o Zamówienju Zanra\\''iający
prfekaże dfogą clektroniczrą UŹędoNi oficjalnych Publikacji Wspó1not Europejskich ogłoszenie
dodatkorv)ch informacji. infbmacji o niekolT)pletnei pr'ocedurze lub sprostowaniu. o ile picl$'otne
og]oszenie o zamówieniu b}Jo opub]il.owane w |ym publikatolze' w taki]I przypad]Q
Zamal\'iający przedh!ż) termin składania o1.ert o czas niezlrędny do wprowadzenra zmlan w
ol.er.tach, jeśIi będzie to koniec7ne' o puedfuŹeniu terminu składania ofćń Zanawia]ący
zalviadomi nieuwłocznie \'szystkich wykona\\.ców, kórym przekazał SIWZ oIJZ uLnieścj rę
infonnację na stronie intcl']]ctovlej (rłrłrł''gielnik.pl)'

\\ sL:.|, 'an ic osub unra$ n io n\ ch Jo poro.'UIniCl\ a||ia się Z l\ ] LonHs (.ami

osobą Ze stIony Zalnawiaiącęgo upo\ł'ażnionq do kontaktowania się z $rykonawcami \\ spla\Ą'ach
dotyczącyoh pźedn1iotu zamćĄvielia:
Tomasz Gielnik
tel +48 500668700
e-mail: bjulo@gielnik.pl

wynlagania dooczącc w{dium

W ninieiszym pos|ępou'anju o1.rtowyll nie ptzel\,idrlie się \\'rricsienia przez wykona\\'cę wadium.



11. Termin związania ofeńą

]].1. wykonawca zwięany będzie złożoną ofertą przez okes minimum 60 dni' Bieg termiiu zwiąZanja
ot.ertą rozpoczyna się wraz z upłJ1ir'em terminu składania ofer.t'

11.2. wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego fioże przedłnżyć termin związania
of.ńą' z t}łn że Zama1viaiący może tylko raf, co najnniej na trzy dni przęd uplywem terminu
zwiąfania ofeftą zwrócić się do wykonawcóW o wyriżenie zgody na przedfużenic tego tenninu
o oznaczony olces. nie dłuższyjednak njż 60 dni.

12, opiś sposobu przygotowania olert

1,2.1, ' ofertę należy złożyć' pod rygolem nieważności, w fomie piscmnej. Treść ofe]ty rnusi
odpowiadaó treści sIwZ.

Wraf z ofeńą na|ęży złażyć lvymagane pŹez Zarnawiającego dokumenty. oświadczenia.
zaśr'iadczenja i pełnooocnictwa o i]e tal.ie zosta'ly udzielone.

ofe a' aby była wa]ina musi być podpisana pŻez upowaŹnionych pŻedstawicieli Wykonawc),.
wymienionych w akfualnych dokunrentach ręiestrowych 1.ilmy lub przez osoby posiadające
pisemne Dełnomoc]lictwo.

I2.1' wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, l.tórej wykonanie zamieua
powieżyć Podwykon awcom '

12'5. wykonawcy mogą wspó]nie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Muszą w tym pźypadku
ustanowić pełnomocnika do replezentowania ich w postępowaniu o udzielenie famówienia a]bo
rcplefentowania w postępowaniu j zawarcia umo\!} lv sprawie zamówienia' zqodnję z art.23
ustawy PZP

12.6. Wszystkie zapisane
ponumerowane,

slrony ofbrty \ącznię załącznikami powinny być

].2 '7 . Wszystkie poprawki w treści ofety muszą zostać pa].afo\Ą'ane p.zez osobę podpisu iącą ofel tę'

1.2.8' ofefia powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ',o|eńa !v
postępowaniu ofeltowym na nlaszy11ę wraf f oprogramowaniem,'.

12,9. wykonawca może wprowadzić fmiany lub w)'co|ać fłożoną ofeftę, jeżeli Zamawiaiąc-v otrzynra
pisęmne oświadczęnie o ich wplowadzeniu lub \q/co|aniu ofęńy pŹed teminęm składania ofe .
Ww' zmiana lub w;'cofanie ofelty winny być dostarczone w zamkniętej kopercie opatrzone.j
napisem: ,,oferta w postępowaniu o|efiowym na maszynę wIaz z oprogra]nowiu1iem,, i nazwą.
Edresem Wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisemt ,,zmiana" lub ,,wycofanie',.

i2'l0. Zamawiający nie ujawni infomacji stanowiącycb tajemnicę przedsiębiorstwa w rcZumieniu
pŹepisów o zwalczaniu njeuczciwej konkurenc.ji, jeżeli wykonarvca nie późnjej niż w terminie
składania ofeft, zast.zegł w o1ćrcic, że nie mogą one byó udostępniane'



l2']]. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z pŹygotowaniem i złożoniom oferty.

12'12. Wszelkie dokumenty, stanolł'iące e]ement oferty a sporządzone w języku obcyrn na|eŻy ażyć
wl.az z tłumaczeniem najęzyk polski' poświadczonym pŹez wykonawcę'

12'13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofiń częściowych'

12']4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert watiantotych'

l2'15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elękltonicznej.

12'ló. -Formularz o|ertowy stanowi za}ącznilr Nr 1 do ninie.jszej SIWZ.

]2'l7. Zamawiający odrzuca o|er|ę' jeżell:

1)jej tleść nie odpowiada Lr.cści SIWZ, Z zastżeżeniem pkt' ] .s.r. srwz;
2) jej złoŹede Stanowj ozyn njeuczciwej konl(urencji w r fumjenju przepisów o zwalczaniu

nielLczciwej konkurencjil
3) zawiera raŹąco iską cenę w stosunku do plzedmiotu zamó enla;
4) Została złoŹona przez wykonawcę Wykhczonego Z ud ału W postępoŃar1iu o udzie]enie

zamowrenla;
5) zawier.a błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dolęcfenia zawiadomienia nie zgodzil się na poprawienie

omyłl<i, o której morva pkt' l4'5 '3- sIWZi
7)jest nieważna ns podstawie odrębnych pr.zępisów. 

i

12.18. Wykonalvca może złoŹyć tylko .jedną o |e 9. Alternat}.lvy zawarte W trl3ści ofeń'v spowodują jej
odlzuoenie.

13. Miejsce olaz termin Śldadania i ohvar.cia of€rt

l3']. olerty na1eży składać osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu oferty do siedziby
Zamawiające8o) w siedzibie przedsiębiorsnva:
Fi lma Gielnik Ad.un Cielnik,62-070 Dopiewo, ul. Polna 27, do dnia 02.09.2016 roku do godz 1600.
oNvarcie ofeft nastąpi 5 Nrześnia 20l6l. w siedzibie Zamawiającego.

13.2' w prz}padlo złoże a o|eriy po tcminie. Zama\'riający niezv/łocznie zawiadomi w)'konawcę o
złożeniu olefiy po tenninie oraz zwróci ofetę'

14. Opis sposobu obliczenia ceny

1'ł.l.1 cena ol.eńy (brutto) jest ceną ryczahową i obejmLrje wszelkie koszĘ', jakie poniesie
Wykonawca z Ę.tll1u należy|ej i zgodnej z obowiązującymi przepisenri realizacji
pŹednliotu famówienia, w szczególności musi obęjmować wszelkie praoe, jakie z
Lechnicznego punklll widzenia niezbędne są do prawid]owego wykonania przędmiotu
zamówienia

l4' 1 '2. koszly plzepfowadzanych bedań, pńb i rozruchów,
I4.1.3. koszty dostaw]', transporlu i posadowienia,



L4'1'4' wszelkiego todzaju sptzętl l , narzędzi i
wykonania przedmiot!L ulno\ĄJ'.

14.1.5. wszel l<ic jnne koszty koniecznc do
u  Z}  (o \Ą  an  i d  p IZedr r ' o ' u  z '  mó r " i c . i a .

urzqdzeń koniecznych do uŻycia w celu

poniesienia \! celu zreal izo{'ania ioddania d.)

Ponadto Zarnawiający zastrzcga! że wyr4grodzenie rycza,łtowe obejmuje .1vszvstkie l(osztv
związanę z rea]1za,Ją famó\\łcnia objętego speo)'fikacją technicuną wykonania i odbioru maszynv
w tym ryfyi(o wykonawcy z tylułu oszaco\ł'ania rvszelkiclr koszlów związanych z rea||zac.ią
przędmiotu umo.t\f,. a takze oddziat1rvania innych cz}tlników mających lub mogących micć
wplyw na kosrty.

Niedoszacowanje' pominięcie olau brak lozpoznania zakesu przedmiotu ulno$T nie rnoże być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczahowego wskManęgo w ot.rcie' Wykonawca nie
może żądać podwyższcnia w),nag|odzenia. chociażby w czasie zawierania umowy nie można bv'lo
p1zewidzieć roumiaru lub koszlów prac. W |ym równięż l.onicchości w}.konania prac
dodatkowych czy zamiennych.

1'ł.2' Cenę oferty należy podaó w polskich z'ło|ych lub vr euro, do 2.ch miejsc po przecinku. Cena otć|t,V
\\'}rażona w euro będzię pŹe]icz4na. d1a celórł'polównania of.eft. na cenę w polsI(ich fłotych
$'edług śledniego kursu NBP u dnia z'łożcnia ofet1},' a.ieś]j nic Zostal ogloszonv ta|d kul\ lvędług
ostatniego ogłoszonęgo średnjego l(ulsu NBP przed rvskazanym dnienr'

14'3' Jeżeli złożono o|ertę, lftórej wybór. prowadziłby do powst4nia u Zamawiającego obo\łiazkx
podatl.owego zgodnie z przepisami o podatkll od lowalów i usług. Zamawiający 1łl ce|u ocę]ly
takiej ottńy dolicfa do przeds1awionej rr' niej cenv podate|< od towaró$'i us]ug, który mia'tby
obowiązek rofliczyó zgodnie z tymi przepisami' Wykonawca. sk'ładając o1.eltę' infor]nuie
Zanrawiającego, czy wybór oferly będzie prowadzić do powstania u Zanawiająccgo obo\\'jązku
podatkowego, wskaflLjąc naz\Ą'ę (rodzaj) to$.aru 1ub us.fu3i, ldór)'ch dostawa lub świariczenię będzie
prowadzić dojego po\\''stania, oraz wskazując ich \ł'ar|ość bez lśvoty podatku'

t.ł'4- W toku badania i oceny ofęrt Zamawiający rnozc.Ż4dać ad 1ĄTkonauJców wyjaśnień dotyczących
t.eści z'łożonych ofert.

]4.5' Zanrawiający poprawi w tekście oferly:

Z uwzględnienicrn konsekrr'encji r.łchunko\ĄJch

] 4.5.3. inne omy,lki polegające na niezgodności oi:.erty ze SIwZ, nielrou'odujące islotnych
zmiao \r' treści ofeĄ.,

niezwłocznie zawiadamiając o tym \ł'vkonawcę, którego oferta zoslała popmwiona.

Informacje dotyczące walut obcych' w iakich mogą być prow:rdzone roz|icfcuia międzv
Zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający pzewidujc możliwość roz]iczenia z wykonarvc4 I.ólvnież w walucie obceJ-

| 4'5.1' oczywiste omy,łki pisarskic,
14'5'2' oczIviste omyłki mchunkowe.
dokonanych poprawek,

15.
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opis |(Iyteliórv, który|ni Zamawiający będzic się kiero'ivał pl7,y wyboEe oferty, wlaz
podanicm znłczcnił tych krvtcriów oraz sposobu occny ofert

Puy wybolze o|erly ZamawiiliąC,}r będzie kierowa1 się nas|ępującynri kr}teriami:
- Cena za maszynę \Ą'raz z op|ogramowa| eln 8070
'o](res g$'arancji na nraszynę 20%

Ranking o|erl przy uwfględnieniu ww' |(ry|eriów ustalony będzie wg następujących \foró$:

Krylelium centt Za rnaszytlę wfa7 opr ogran owaniem:
C: (Cncb/Cbob) x 807o z I00 pld, gdzie:
c . Liozba punktów za cęLlę.
Cncb - najniższa zaotlro\\'ana cena)
Cbob - cena olelty badanej.

Kr}terium okęs gwaranoii* na masz!'nę;
C : (Cob/Cn) x 20% x 100 p]Ć' gdzie
G Iiczba punklóu, za dzieloną g$,aranojY
Gob okres gwaranoji ot'erty badanej
cn najd]u7sfy okr.cs glvar.ancjj zeplopono\\any $l ramach 01ćń

:okr<ę ]\!d..n.j i  \Ą1|dia 5ie \ l 'c,,bie ].1:e.ięc)'

]6.3. Za najkofzystniejszą ofertę Zanrawiający uzna ofertę z największą liczbą punktów uzyskanych
ramach obu l<r}'terjó\\', obliczoną lvedlug ponizszego wzoru:

S = sulna pun](tó\\'ufyskanych w rarnach obu k)teriów
C = |iczba punl(tó\\'Za cenę za naszyl1ę w|a7 z opfoE.allloWanicn1
G = liczba pulcó1v za okres gwarancji na maszynę
S=C+C

16.':l' Jeżelj nie moŹna wybrać ofęr!), nłjkorzyslniejszcj z u\ł?gi na to, że dwie 1ub *'ięcej olcrt
p[edstawia tal.i sanr bilans ceny i innych kryterjów occny oI.e1t, Zamalł'iający spośród |ych o|ert
wvbięra ofertę z niższą cenq.

I7. Informacje o formalnościach,.jakic po$inn} z;st 'ać dope|nione po lrT'borze ofcrĘ w ce|U
za\r,arcia umow"v rv spIa]vie zamówienia publiczncgo

l7.l. O w!'borzc oferĘ! Zama\,\'ia]ący zat'iadomi Iriezu]ocznje w}.kona\.r'ców. Zamawiający zawiadomi
równieŻ wykonawców, kóryclr będzje to dotyc7y:ło, o wykluczeniu ]ub odrzuceniu o|erly' Wykonawca,
któręgo oferte wybrano.iako naikorzystniejszą. uostanie zawiadon ony o mięjscu i terminie podpisania
umow}. Un]owa zostanie zawarta. zgodnię ze wzorem pżcdstawionym pŻęz Zamawiaj4oego, w lotlnie
piSemnej pod rygoren nieważności.

1,1'2. Niezwloczlie po \łyborze najkotz.Ystnicjszej o1'erty Zamawiający Zanlicści intbflnacje o u,yniklL
postępowdnia ofc].to1i,'ego zgodnie z wytycznymi lnsty|ucji Zaruądzającej Wielkopolskim R.3gionaln.vm
P|ogramem opelacyjnyn na lata 2014.2020 w Sprawie lś'ralifiko\"r'a1ności kosz|.]w objęt}ch
dofinansowaniem Ze ślodków l.]u|opcjs|(icgo Funduszu Rozwoju Regiona]nego
http://$'ww.wrpo'wielkoDols1de'pl/s\'Stem/filę resoLtr.ces/attachmęnts/000/00l/241/oriqina]/6.
trr!1vcznę lZ WRPo 20l4 ws. ]Ś{alitlkoNalno%C5%9Bci'pdf? 14435'+3713 oraz si},tycznymi

w zakresie k\ł,alifil(owa1ności v}datkó\\'w ramach Eulopejskiego Funduszu Rozwoju Rcgionalne8o'



Europejskiego lunduszu spo.Iecfnego oraz Funduszu spójności na lata2o14.2020.

1,7.3' w przypadku, gdyby wybrana w prowadzon)łn postępo\\'aniu oferta uostała flozona plzez dwóc ]
lLń więcej rłykonawców wspólnie ubiegając1ch się o udzielenie zamówienia, Zamawiaj4cy fiaże zażądać
umowy Iegulującej współpracę tych podmiotów ptfed przystąpieniem do podpisania umowy o

I7.4. Do umowy w sprawie zamówięnia ząstosowanie nrają przepisy kodeksu cywilnego'

1,7.5. Jeżeli wykonawca, lftórego ofefta została wybrana, uchyla się (odstąpi) od zawalcia umowy w
sprawie zamówienia, w szczególności nie wDosi zabezpieczenia należ)tego wykonania urnowy.
Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym lvykonawcą, kóry w postępowaniu o uclzielenię
zamówienia ufyskał kolejną najwyszą liczbę pun]dów

18. wymagania.lotyczącezabezpieczenia należytegolrYkonania UmołT,

l8'l Wykonawca przed podpisaniem umowy nie jest zobowiązany do wniesienia Zabezpieczenia
należ}tego wykonania umowy.

19. Istotne d]a st.on postanowienia' które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy rv
Śprawie zamólvieni4 publicznego

l9'1. Zamawiający dopuszcz4 fastosowanie faliczkowej formy p]latlości na
pżedmiotowego zamówienia. Zasady, na podstawie których będą udzie1anę za1lczk1,
umowie z wykonawcą.

l9.2' Dopt|szcza się teminy płatności z t)tułu przedmiotu
$Ykonawcą' Teminy i warunki płainości zostaną
wykonawcą'

19.3. Zastrzega się możliwość pŹedtużenia maksymalnego ierminu lealizacji zamówienia lv przypadlQ
zaistnienia s}tuacji nadzlvyczajnych, w szczegó]ności wskazanych w punkcie 19'4. SIWZ. Nic
moŹe to wpbłrąć na zaoferowaną cenę pŹedrniotu zamówienia' jęśli zmiana terminu lealizacji
zamówienia wynika u przycz}n ieżących po stronie Wykonawcy. wykonawca obo\ł,iązany iest do
wskafania pżyczyn uzasadniających zmianę teminu rea1izacji zamówienia' Zmiana ta nie powirlna
takŹe skutkowaó skróceniem oklesu gwarancji.

19.4' Zastrzega się możliwośÓ pŹedłuŹenia teminu Wykonania przedmiotu zamówienia o okres tn-\,'ania
ptzyczyr, z powodu kórych będzie Za$oŹone dotzymanie telrllinu' w następujących s}tuaciach:
a) jeżeli przycąłry te będą następstwem okolichości, za lcól.e odpowiedzialność ponosi

Zamau.iający' i w zakresie, wjakim wlv okoliczności mia'łJ.hrb będą mog,ły mieć wplyw
na dohzymanie terminu.

b) gdywystąpią niekołzyslne warunki atmosferyczne/techniczne/organizacyjne uniemożliwiające
prawid]owe wykonanię pruedmiotu zamówienia, jeżę1ikonięczność wykonania prac w tym

. okresie niejest następstwem okoliczności' za któIe wykonawca ponosi odpolviedzialność.
c) gdy lĄrys!ąpi l.onieczność wykonania prac zamiennych ]ub innych p]ac niezbędnych do

wykonania pżedmiotu famówienia ze względu na zasady lviedzy technicznej |ub
udfie]enia zamówień dodatkowych. kió]-ę wstrz}mują ]ub opóźniają realizację przedmiotu
famówienia,

d) \ł}stąpienia siły q,yższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu famówienia Zgodnie z

poczet wykonania
zostaną oheślonę W

zamówienia wg ind}.widualnych ustaleń Z
ustą]one w umowie Zamawiająceso z



postanowieniami umowy.

l9.5. zasftzega się moŹlivr'ość dokonania zmiany sposobu wykonania przedmiotu zarnówięnia.
w przypadku zastąpienia ich rozwiązaniem bardziej koźystn}m dla ZamawiającegP _ bez zmiany
wysokości w)ł1agrodzenia wynikającego z umo\^J' .
Wszystkie zmiany, o klórych mowa w pkt. 19.3-19.5 sIWz' będą dokonfi{'bne za zgodą
Zamawiającego, w drodze aneksu do umowy. ]

L9.6. zarĄ^wiający przewiduje zastrzeżenie kar umownych w umowie z wykonawcą. ]' l

20. Pouczenie o środkach ochfony prawnej pŹysługujących wykonawcy lv toku postępowania o
' 'd7 ie|enie 7amót l  ien ia

?0.l wtoku postępowania ofeftowego de pźysługuje odwołanie'

z^łącznikii

lalaczniki:

1. załącznjknr l do SIWZ - wzór ofeńy,
f. Załącznknr 2 do SIWZ - oświadczenie o spe]nianiu wanuików okreś lonyc ti \'ii' afi.22 ust. l
ustawy PZĘ
3. ZałączL|knr 3 do slwz _ Wykaf usfug, l
4. Załączniknr 4 do slwz _ oświadczenie o braku podstaw do \łykluczenia i
5. zdłącznik nf 5 do SIWZ - specy|rkacja techniczna wykonania i odbioru masłyhy wnz z
oprogriunowanlem,


