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1. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1) udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w  art.  22  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych, 

dotyczące:

a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia

Dla  potwierdzenia  spełniania  warunku  w  zakresie  posiadanej  wiedzy  i  doświadczenia 

Wykonawca w wykazie winien wskazać, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy  –  w  tym  okresie,  co  najmniej  1  zadanie  polegające  na  dostawie  oraz  montażu 

metalowych regałów stacjonarnych o wartości minimum 70 000,00 zł brutto, lub minimum 2 

takie zadania o łącznej wartości 70 000,00 zł. brutto.

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

e) nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, ale odpowiada jak za 

swoje działania.

3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki 

cywilnej). W takim przypadku Wykonawcy:

a) ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  albo reprezentowania ich w postępowaniu i  zawarcia  umowy w sprawie 

zamówienia publicznego;

b) do  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  publiczne  stosuje  się 

przepisy  dotyczące  Wykonawców,  tj.  Wykonawcy  łącznie  muszą  spełnić  warunki 

udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  ustawy  oraz  każdy

z  Wykonawców  oddzielnie  nie  może  podlegać  wykluczeniu  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
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c) w  przypadku,  gdy  oferta  złożona  przez  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  zostanie  uznana  przez  Zamawiającego  za  najkorzystniejszą, 

warunkiem zawarcia umowy z Zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań 

Zamawiającego:

➢ na  żądanie  Zamawiającego  Wykonawcy  przedłożą  umowę  regulującą  ich 

współpracę;

➢ umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może 

być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia;

➢ Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponosić  będą  solidarną  odpowiedzialność  za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

2. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

A. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

1) Oświadczenie  Wykonawcy  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru określonego załącznikiem nr 2 do 

SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt. 1-4 składa każdy Wykonawca.

Wykonawca,  który  będzie  polegał  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, 

osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych 

podmiotów (art. 26 ust.2b Pzp) zobowiązany jest do złożenia pisemnych zobowiązań tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia (wymagana forma dokumentu - oryginał podpisany przez  

podmiot udostępniający).

2) Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych  dostaw  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem 

ich wartości,  przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
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potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

B. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.  24 ust.  1 ustawy 

Pzp,  należy  przedłożyć następujące  oświadczenia  i  dokumenty w formie  oryginału  lub 

kserokopii  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  osobę 

upoważnioną ze strony Wykonawcy z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru określonego załącznikiem nr 3 

do SIWZ (wymagana forma dokumentu - oryginał);

2) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 

składania ofert. Brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 osoby 

fizyczne wykazują składając oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 (wymagana forma 

dokumentu  -  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  

wykonawcę);

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie  w całości  wykonania decyzji  właściwego organu –  wystawione nie 

wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wymagana forma 

dokumentu  -  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  

wykonawcę);

4) aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,

że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert 

(wymagana  forma  dokumentu  -  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność

z oryginałem przez wykonawcę);

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia  publicznego,  dokumenty  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu  składa  każdy z  wykonawców oddzielnie.  Wykonawca powołujący się  przy 

wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  potencjał  innych 

podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także 
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dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części B pkt 2 - 4 

składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzające odpowiednio, że:

̶ nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  –  oryginał  lub  kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

̶ nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne

i  zdrowotne  albo,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 

rozłożenie  na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji 

właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę);

̶ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia.

C. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom 

należy  przedłożyć  wraz  z  ofertą  opisy  lub  fotografie  oferowanych  regałów,  paneli 

frontowych i rozdzielaczy.

Ponadto Wykonawca załączy do oferty  dokumenty potwierdzające, że wszystkie regały 

zostały  wykonane  z  materiałów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania,  posiadają  atest 

klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności, atest higieniczny wydany przez Państwowy 

Zakład Higieny,  certyfikat  uprawniający do oznaczania  wyrobu znakiem bezpieczeństwa 

(certyfikat zgodności).

Dokumenty  muszą  być  wystawione  z  zachowaniem  wymaganych  Prawem  zamówień 

publicznych terminów. 

Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty, sporządzone w języku obcym 

złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez profesjonalnego 

tłumacza, poświadczonym przez Wykonawcę.

9. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

      10. Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena - znaczenie 100%.

11. Ofertę  należy  złożyć w  siedzibie  Zamawiającego  w  pokoju  administracyjnym  do  dnia

2010. 08.02  do godziny 10 00. 

Otwarcie  ofert nastąpi  w siedzibie  Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 

2010. 08.02  o godzinie 10 30.
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