Biuro Zamówień Publicznych Miasta i Gminy Myślenice
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
e-mail: bzp@myslenice.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 221 000 euro)
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16)

Sprawa nr: BZP/271/12/2019
Przetarg nieograniczony na usługi:

"Organizacja imprezy plenerowej – Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2019”

Myślenice dnia 30.04.2019 r.

Sporządziła: Katarzyna Borczak

Zatwierdził: Mateusz Suder

I.Dane

Zamawiającego.

Gmina Myślenice

fax: +48 12 639 23 05

ul. Rynek 8/9

e-mail: bzp@myslenice.pl

32-400 Myślenice

adres strony internetowej: http:// www.myslenice.pl
w dni robocze (z wyjątkiem sobót) - od 7.30 do 15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia PONIŻEJ
221 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia pn: "Organizacja imprezy plenerowej – Myślenicki Festiwal Lata - Dni
Myślenic 2019” jest świadczenie usług obejmujących w szczególności:
1) zapewnienia podestu scenicznego wraz z zadaszeniem zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia,
2)

zapewnienia obsługi technicznej sceny,

3)

zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z obsługą, zgodnie z wymaganiami OPZ oraz z riderem

technicznym zaangażowanych artystów i zespołów,
4)

zapewnienia garderób dla artystów oraz zespołów artystycznych wraz z wyposażeniem zgodnie z riderem

technicznym zaangażowanych artystów/zespołów artystycznych,
5)

zapewnienia usługi cateringowej zgodnie z riderem technicznym zespołów Zakopower, Lady Pank, Mateusza

Mijali,
6)

zapewnienie miejsc parkingowych dla pojazdów artystów oraz ich zespołów,

7)

zapewnienia ochrony osób i mienia sceny,

8)

przygotowania, organizacji i przeprowadzenia w należyty, wymagany w tego rodzaju imprezach sposób

koncertów zespołów/artystów tj.: Zakopower, Lady Pank, Mateusza Mijal, w szczególności zgodnie z wymaganiami
zawartych przez Zamawiającego umów o angaż artystów/zespołów, o których mowa w ust. 5 poniżej
9)

organizacji dyskotek,

10) zapewnienie monitoringu sceny, terenu wokół sceny oraz terenu imprezy zgodnie z wymaganiami określonymi w
Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
11) zapewnienie dwóch telebimów wraz z obsługą techniczną o parametrach określonych w Załączniku nr 1– Opis
Przedmiotu Zamówienia, udostępnienie od dnia 26 lipca 2019 r od godz. 18:00 na czas imprezy telebimu wraz z
obsługą o parametrach określonych w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
(OPZ).
Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79952000 – 2 Usługi w zakresie organizacji imprez
1. Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcę obciążają obowiązki szczegółowe,
wskazane w zapisach wzoru umowy.
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2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia zostaną odrzucone.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania tzw. procedury odwróconej art. 24aa PZP.
8. Zamawiający oczekuje, że wykonawca, który złoży ofertę na

wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób

spełniający wszystkie bez wyjątku wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na dokładne zapoznanie się wykonawców z opisem przedmiotu zamówienia
oraz z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
1.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na
podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga aby osoby, które w trakcie realizacji

2.

Zamawiający

wymaga

zatrudnienia

przez

Wykonawcę

lub

podwykonawcę,

na

podstawie

umowy

o pracę, osób kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, stanowiący personel Wykonawcy lub podwykonawcy. W
trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:
1) żądania

oświadczeń

i

dokumentów

w

zakresie

potwierdzenia

spełniania

ww.

wymogów

i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

IV.Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: 27-28 lipca 2019 r. – w trakcie imprezy plenerowej pn. „Myślenicki Festiwal Lata - Dni
Myślenic 2019”, w niżej wymienionych godzinach:
27 lipiec 2019 r. - od godziny 15.00 do godziny 1.30 dnia następnego
28 lipiec 2019 r. - od godziny 15.00 do godziny 24.00
Udostępnienie od dnia 26 lipca 2019 r od godz. 18:00 na czas imprezy telebimu wraz z obsługą techniczną o
parametrach określonych w Załączniku nr 1

V.Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 24aa ustawy PZP
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu – o których mowa w ust. 3.

3. Warunki udziału w postępowaniu:
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I. Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Opis warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych warunków

II. Warunek zdolności technicznej lub zawodowe
Opis warunku
1.

Warunek

zostanie

spełniony

jeżeli

wykonawca

oświadczy,

że

posiada

doświadczenie

w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 1(jednej) usługi, odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegającej szczególności na
organizacji imprezy masowej o charakterze kulturalno – rozrywkowym, do co najmniej 10.000 osób o wartości
nie niższej niż 80.000,00 PLN netto, impreza organizowana na przestrzeni otwartej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana
podstawie oświadczenia wykonawcy
Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza że jeden wykonawca musi wykonać co najmniej 1 zadania o
których mowa w opisie warunku. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę lub w przypadku, gdy
wykonawca składający ofertę do spełnienia niniejszego warunku korzysta z potencjału podmiotu trzeciego,
koniecznym jest wykazanie posiadania wymaganego doświadczenia przez odpowiednio:
a)

co najmniej jednego wykonawcę wchodzącego w skład zespołu wykonawców, którzy składają
wspólną ofertę,

b)

podmiot trzeci na którego zasoby w celu spełnienia warunku powołuje się wykonawca składający
ofertę.

Jeśli Wykonawca biorący indywidualnie lub wspólnie udział w postępowaniu polegał na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu, a skład grupy wykonawców jest inny niż w niniejszym
postępowaniu, zobowiązany jest wykazać swój faktyczny udział w realizacji zamówienia, które potwierdza jego
doświadczenie.
2. Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; Wykonawca musi
dysponować zespołem technicznym do obsługi sprzętu złożonym z 4 osób (operator sprzętu oraz trzech
techników obsługi sceny).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełniana
podstawie oświadczenia wykonawcy
Uwaga: Zamawiający informuje, iż na etapie oceny ofert nie będzie badał zdolności technicznej w zakresie
dysponowania sprzętem w związku z czym nie żąda złożenia wykazu sprzętu jakim dysponuje Wykonawca.
Niemniej podkreśla się, iż realizacja zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi ujętymi w riderach
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technicznych angażowanych zespołów będzie podlegała weryfikacji w toku realizacji umowy.
Dla osoby operatora sprzętu wymaga się wykazania posiadania przez tę osobę doświadczenia w obsłudze sprzętu
nagłaśniającego i oświetleniowego podczas realizacji imprezy masowej o charakterze kulturalno – rozrywkowym,
co najmniej 10.000 osób.
Dla każdego z techników obsługi sceny (wymagane wykazanie co najmniej trzech takich osób) wymaga się
wykazania posiadania przez tę osobę doświadczenia w obsłudze sceny podczas imprezy masowej o charakterze
kulturalno – rozrywkowym, co najmniej 10.000 osób.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez wskazane osoby, stanowiące skład zespołu technicznego do
obsługi sprzętu. Powyższe wymagania należy odczytywać jako wymagania minimalne.

4.

Self – cleaning. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20

ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja
samooczyszczenia);
5.

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

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

1. Do oferty należy dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) Oferta - Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie
formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do
specyfikacji,
2) Pełnomocnictwo - Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do
podpisywania oferty np.: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy),
3) Oświadczenie - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 12-23 PZP - o
braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji,
4) Oświadczenie o osobach skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 5
do specyfikacji.
W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów (dwóch lub więcej wykonawców)
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowana ich w toczącym się postępowaniu.
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie
VI.1.3 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VI.1.3 specyfikacji.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VI.1.3
specyfikacji.

5. Wykaz oświadczeń, które Wykonawca składa po otwarciu ofert.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy
lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23, ust. 1 PZP). Za podmioty występujące
wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art.
23, ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jeden wniosek i
jedną ofertę.

8. W zakresie nie uregulowanym ogłoszeniem, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

9. Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 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 innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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10. 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 w szczególności: podmiot na doświadczenie i wiedzę którego powołuje się Wykonawca musi
uczestniczyć w realizacji zamówienia.

11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24, ust. 1 pkt 13–22.

12. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 13, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 15.

VII. Podwykonawcy.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
Pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców zawarte zostały we wzorze umowy.

VIII. Oferta składana przez Wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne może zawierać informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, które w drodze wyjątku od zasady jawności postępowania nie podlegają ujawnieniu
innym wykonawcom ani osobom trzecim.
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4
ustawy PZP.
2. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć
w oddzielnym zszytym pakiecie, z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Na każdym
dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis „informacja stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony innym uczestnikom postępowania”.

IX.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane w postaci
pisemnej z zachowaniem formy elektronicznej za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail, z zastrzeżeniem:
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w postaci i formie pisemnej musi być złożona: Oferta wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. VI, za
wyjątkiem dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych.
2. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres Zamawiającego.
3. Korespondencję w formie elektronicznej należy skierować na adres poczty e-mail: bzp@myslenice.pl
4. Zamawiający korespondencję z wykonawcą będzie przesyłał w postaci pisemnej z zachowaniem formy
elektronicznej na adres poczty e-mail wskazany w ofercie wykonawcy.
5. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że
zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
6. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji
oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający preferuje korespondencję
w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w
punkcie 3 w postaci umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku
przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo w formie pisemnej.
7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Bogdan Pacek.

X.Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI.Termin związania ofertą.
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni.

XII.Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie
od wyniku postępowania.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Wykonawca przygotowuje i składa ofertę zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym, pismem
czytelnym.
5. Każda zapisana strona oferty i wszystkie jej załączniki stanowiące oświadczenia muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
6. Wszystkie zapisane strony oferty należy ponumerować kolejno.
7. Wszystkie strony oferty należy złączyć w sposób trwały uniemożliwiający ich „rozłączenie".
8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia, dokumenty i inne materiały
wymienione w punkcie VI bez dodawania do ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Wykonawcy.
9. Wszelkie poprawki muszą być zaparafowane własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej.
Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.
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10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie wydruku komputerowego z zachowaniem wzorów określonych
przez Zamawiającego w specyfikacji.
11. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia
powinna być przez niego podpisana „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”.
12. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złożenie ich wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
13. Ofertę sporządzić należy w jednym egzemplarzu, zapakować w kopertę i dokładnie zamknąć w sposób
uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia. Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy
Przetarg nieograniczony na
"Organizacja imprezy plenerowej – Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2019”
nr sprawy BZP/271/12/2019
NIE OTWIERAĆ PRZED 14.05.2019 r. godz. 11:30
14. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności
za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
16. Wykonawca nie może dokonać zmiany lub wycofać oferty po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy przesłać lub złożyć Sekretariacie pok. nr 9, Urzędu Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9
do dnia 2019-05-14 do godz. 11:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert godz. 11:30 siedzibie Zamawiającego,
pokój nr 13 Urzędu Gminy Myślenice.
Otwarcie ofert jest jawne. Na otwarciu ofert Zamawiający poda w szczególności imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz
adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz inne istotne
elementy oferty podczas otwarcia ofert zostanie podana kwota przewidziana na realizację zamówienia. Informacje te
zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny .
1. Cena oferty zostanie określona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca

obliczając

cenę

oferty

musi

uwzględnić

wszystkie

pozycje

i

wymagania

opisane

i wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie
koszty towarzyszące wykonaniu, w tym miedzy innymi koszty dostosowania się do wymagań umowy i wymagań
ogólnych, koszty organizacji ruchu na wykonania usługi (jeśli wystąpią), oraz koszty towarzyszące wykonaniu
przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
powiększona o należny podatek VAT z zastrzeżeniem pkt. 5.
Strona 9 z 21

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego

zgodnie

z

przepisami

o

podatku

od

towarów

i

usług

w

zakresie

dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XV. Omyłki rachunkowe. Omyłki pisarskie.
1. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny na
podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy PZP niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
2. Zgodnie z regulacją art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od
dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki (art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP). Przez istotną
zmianę oferty rozumie się taką zmianę, której wprowadzenie spowodowałoby zmianę miejsca oferty w rankingu
ofert.

XVI.Rażąco niska cena.
1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczególności w zakresie:
1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających
warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r.
poz. 1265);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w
miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
1a. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany
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cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1
ustawy PZP.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

XVII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w oparciu o przepisy art. 89 ustawy Prawo zamówień
publicznych;
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
- Cena: waga kryterium – 60%, ilość możliwych punktów do zdobycia: 60
- Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40%,

Zasady oceny kryterium „Cena”:
Porównywaną ceną będzie cena brutto. W przypadku kryterium „Cena” :
oferta najtańsza z podlegających ocenie otrzyma 60pkt,
oferta najdroższa z podlegających ocenie otrzyma 0pkt
pozostałe oferty otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z wykonania
działania:
P= [(Cmax-Cobliczana)/(Cmax-Cmin)] x 60
gdzie:
P

Ilość zdobytych punktów przez oferenta

Cmax

Cena przedstawiona w ofercie najdroższej

Cmin

Cena przedstawiona w ofercie najtańszej

Cobliczana

Cena zaproponowana przez oferenta, którego punktację obliczamy

Zasady oceny kryterium „doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” ”;
Punkty będą przyznawane w następujący sposób
-

za wykazanie dysponowania osobą operatora sprzętu posiadającego dodatkowe, oprócz wymaganego w pkt II.2.

SIWZ doświadczenie w obsłudze sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego podczas realizacji imprezy masowej o
charakterze kulturalno – rozrywkowym na przestrzeni otwartej, adresowanej do co najmniej 5.000 osób.- po 10 pkt za
każdą taką wykazaną usługę, nie więcej jednak niż 20 pkt łącznie w tym kryterium.
Za wykazanie dysponowania osobą technika obsługi sceny posiadającego dodatkowe, oprócz wymaganego w pkt II.2
SIWZ doświadczenie w obsłudze sceny podczas realizacji imprezy masowej o charakterze kulturalno – rozrywkowym,
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adresowanej do co najmniej 5.000 osób.- po 10 pkt za każdą taką wykazaną usługę, nie więcej jednak niż 20 pkt łącznie
w tym kryterium.
Uwaga: W ramach oceny w tym kryterium nie będą wliczane usługi wykazywane w celu poświadczenia
doświadczenia zawodowego osoby wymaganego zgodnie z pkt II niniejszej SIWZ
Ostateczna ocena punktowa Oferty.
Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości
punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne kryteria:
Pi = Σ Pi (X)
gdzie :
Pi

ocena punktowa Oferty "i";

Σ Pi (X)

suma ilości punktów jakie otrzyma Oferta "i" za poszczególne kryteria.

Ostateczna ocena punktowa Oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez ofertę.
Ocena punktowa oferty będzie przedstawiona jako liczba zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, stanowiąca
sumę punktów otrzymanych przez ofertę w ocenie względem obu kryteriów. Suma punktów uzyskanych za wszystkie
kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej
ocenie punktowej.

XVIII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94
ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki
cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O
unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.
5. W przypadku złożenia oferty przez spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, której cena dwukrotnie przewyższa
wysokość kapitału zakładowego spółki Zamawiający żąda przedłożenia przed zawarciem umowy uchwały
wspólników lub oświadczenie, że umowa spółki wyłącza art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013r. poz.
1030 ze zm.). Powyższe dotyczy również sytuacji w której spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest jednym z
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
6. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, który jest osobą fizyczną lub gdy wykonawca będący osobą fizyczną jest
wśród wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga do zawarcia umowy podania
adresu zamieszkania osoby fizycznej.

XIX.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art.147-151 ustawy PZP).
Strona 12 z 21

Nie stosuje się

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
1. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść będzie zgodna z
załączonym do SIWZ wzorem umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w tym zmiany wartości wynagrodzenia umownego w przypadku
zmiany częstotliwości oczyszczania, objęcia umową nowych ulic i miejsc, w takim przypadku zmiana wynagrodzenia
umownego będzie proporcjonalna do wprowadzonej zmiany zakresu usługi. Ponadto zamawiający przewiduje
możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

XXI.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej – „Dział IV –Środki Ochrony Prawnej” ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

XXII. Klauzula informacyjna DODO
1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400
Myślenice



inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Krzysztof Dybeł, kontakt: adres e-mail:
iod@myslenice.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Organizacja imprezy plenerowej – Myślenicki Festiwal
Lata - Dni Myślenic 2019”


(Nr Zamówienia BZP/271/12/2019), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;



odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
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w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
-

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

-

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

-

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
-

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienia:
*

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXIII.Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
Zamówień Publicznych tekst jednolity (Dz.U 2018 poz. 1836) z późn. zmianami).

Załączniki do SIWZ:

1) Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
2) Nr 2 - Oferta
3) Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu

4) Nr 4 - Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5) Nr 5 – Wzór umowy
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załącznik nr 2 do SIWZ

OFERTA
Dane Wykonawcy:
Nazwa:

……………………………………………………………………………….………………

Siedziba: ……………………………………………………………………………….………………
Tel:

……………………………………

E-mail:
NIP:

Fax.:

………………………………………

……………………………………………………………………………………………….
………………………………………. REGON: …………………………………….

Wysokość kapitału zakładowego: ……………………….

Wysokość kapitału wpłaconego: ………………………

(dot. Sp. z o.o.)

(dot. S.A.)

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą

TAK / NIE * niepotrzebne skreślić

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr BZP/271/12/2019
4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu:
a) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
b) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
c) cena ryczałtowa Oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi;
bez podatku VAT (netto):...............................PLN
(słownie:......................................................................................................PLN)
plus należny podatek VAT ....... % w wysokości.........................PLN
(słownie: …………………………………PLN)
co stanowi łącznie całkowitą cenę Oferty z podatkiem VAT)
brutto):..............................PLN (słownie: ...................................................PLN)
d) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia;
e) zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie: 27-28 lipca 2019 r. – w trakcie imprezy plenerowej pn.
„Myślenicki Festiwal Lata - Dni Myślenic 2019”, w niżej wymienionych godzinach:- 27 lipiec 2019 r. - od
godziny 15.00 do godziny 1.30 dnia następnego, 28 lipiec 2019 r. - od godziny 15.00 do godziny 24.00.
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Celem przyznania punktacji na zasadzie wskazanej w pkt XVII zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia
następujące osoby posiadające wykazane poniżej doświadczenie:

l.p..
1.

funkcja przy realizacji
zamówienia
Operator sprzętu
nagłaśniającego i
oświetleniowego

2.

Technik sceny

f)

Imię i nazwisko

dodatkowe doświadczenie

1

jestem związany ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert;

g) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy.
h) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie
jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt.
13 IDW;
i)

składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
2
zamówienia] ;

j)

nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego
zamówienia;

k) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy pzp , [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
3
uczestnikom postępowania] ;
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

zastrzeżonych/ ponadto należy wykazać, iż

(wyrażone cyfrą)
Od

informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę

do

przedsiębiorstwa
1
2
l)

[nie zamierzam powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części
4

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom] :

1

W tym miejscu Wykonawca wskazuje dane identyfikujące czynności danej osoby w ramach doświadczenia powalające na przyznanie punktów
w ramach oceny ofert, w szczególności charakter/nazwę imprezy masowej/ liczbę odbiorców imprezy
2
Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
3
Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
4

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.
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l.p.

Nazwa części zamówienia

Firma podwykonawcy

1
2

5. PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) Podpis(y)
upoważnionej(ych) do

osoby(osób)

upoważnionej(ych)

do Wykonawcy(ów)

podpisania niniejszej oferty podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)

Miejscowość
i data

w imieniu Wykonawcy(ów)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………..…………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG lub inny właściwy)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako:
ustawa Pzp)

A. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BZP/271/12/2019, prowadzonego w
trybie przetarg nieograniczony, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V treści
specyfikacji .

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
Rozdziale V, ………. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki
udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać
podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

B. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
oświadczam, że wykonawca którego reprezentuję:
1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. (jeśli dotyczy) zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem

następujące

środki

naprawcze:

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

(jeśli dotyczy) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA::
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres,
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.

(jeśli dotyczy) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

Informacja MŚP
Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy* jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem

5

TAK / NIE*

Data i podpis wykonawcy ………………………………….…………………………………
* niepotrzebne skreślić

5

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 milionów EUR;
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR;

Załącznik nr 4

Znak Sprawy: BZP/271/12/2019

Oświadczenie
o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Po zapoznaniu się z wykazem wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony , działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Oświadczam
(należy wybrać właściwą opcję)
□ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986):
6

□ o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1
2
3

.......................................
(miejscowość, data)

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

(podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikro przedsiębiorcami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR
6
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

