Projekt pod tytułem „Wdrożenie zrobotyzowanego systemu spawalniczego i zautomatyzowanie
zarządzania produkcją podniesieniem konkurencyjności i innowacyjności firmy’’, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013, w ramach priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”
Działanie 1.2: „Wsparcie rozwoju MSP”,
Schemat I Projekty inwestycyjne WRPO na lata 2007-2013
Numer sprawy: LECHMA WRPO1.2 P/1/13
LECHMA Lech Piasny
ul. Strzeszyńska 30
60-479 Poznań
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu
pisemnego nieograniczonego na dostawę i wdroŜenie zrobotyzowanego systemu
spawalniczego i zautomatyzowanie zarządzania produkcją w Mieszkowie, gmina
Jarocin.
Informacja o przetargu, podana została do publicznej wiadomości przez:
a) umieszczenie ogłoszenia o przetargu w Internecie na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.lechma.com.pl/ ;
b) umieszczenie ogłoszenia o przetargu w dzienniku o zasięgu regionalnym – publikacja
w „Gazeta Wyborcza” z dnia 09.04.2013r.
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
LECHMA Lech Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań.
Adres do korespondencji: LECHMA Lech Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań
Wpis CEiIDG, NIP: 7810063898, REGON 630003255,
tel. 696 413 589 ; fax. 61 65 67 421;
e- mail: biuro@lechma.com.pl; strona www: http://www.lechma.com.pl/ ;
Godziny funkcjonowania: pn. – pt. od 8:00 do 16:00
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Inwestycja objęta niniejszym postępowaniem współfinansowana będzie przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I „Konkurencyjność
przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, schemat I Projekty inwestycyjne.
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2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej
ustawą, w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Do postępowania nie stosuje się
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdroŜenie systemu spawalniczego
i zautomatyzowanie zarządzania produkcją w miejscowości Mieszków w gminie Jarocin,
ulica Dworcowa 82 w ramach projektu „WdroŜenie zrobotyzowanego systemu spawalniczego
i
zautomatyzowanie
zarządzania
produkcją
podniesieniem
konkurencyjności
i innowacyjności firmy”, (Nr projektu: UDA-RPWP.01.02.01-30-718/12-00) zgodnie
z zakresem rzeczowym niniejszego zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert
częściowych ani wariantowych.
Dostarczony przez Wykonawcę sprzęt musi być następnie przez niego skonfigurowany w
siedzibie LECHMA Lech Piasny według potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym informację, czy zamierza
powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.
Zastosowane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia nazwy
producentów słuŜą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu
standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów
technologicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych (produktów
równowaŜnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i
technicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, Ŝe
oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak
produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot
zamówienia (w szczególności załącznik nr 1 do SIWZ). Ofertą równowaŜną jest przedmiot o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych
spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji
stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji. Zamawiający informuje, iŜ w razie gdy w opisie
przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równowaŜną uznaje się ofertę
spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego
producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Termin realizacji zamówienia – wymagany.
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5. Opis sposobu przygotowania oferty.
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Całość zamówienia:
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie 5 dni licząc od dnia
podpisania umowy,
b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do
końcowego odbioru nastąpi w terminie do dnia 27.06.2013 r.

5.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ;
b) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oświadczenia Wykonawcy - załącznik
nr 3 do SIWZ;
c) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – załącznik nr 4 do SIWZ;
d) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
wymienione w niniejszej specyfikacji.
5.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
5.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawców.
5.5. JeŜeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają z odpisu z właściwego rejestru
wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy,
z którego wynikać będzie uprawnienie do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.
5.6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
(osób) podpisującej ofertę.
5.7. Ofertę naleŜy zszyć, zbindować, oprawić lub złoŜyć w innej formie uniemoŜliwiającej
rozsypanie się kartek.
5.8. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
5.9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
5.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
5.11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5.12. Opakowanie i oznakowanie oferty:
Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu
w siedzibie LECHMA Lech Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań – dział
handlowy.
Oferty naleŜy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej pełną nazwę
i adres Zamawiającego oraz opisanej „WdroŜenie zrobotyzowanego systemu spawalniczego
i zautomatyzowanie zarządzania produkcją podniesieniem konkurencyjności i
innowacyjności firmy. Nie otwierać do dnia 23.04.2013 r. do godziny 15:15”
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W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykaŜą, Ŝe nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykaŜą, Ŝe spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) brak zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
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6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

Pod pojęciem „Wykonawca” naleŜy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia, złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
6.2.1. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli złoŜy
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert) dokument dopuszczający do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
6.2.2. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy
i doświadczenia, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.2.3. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.2.4. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
i finansowej, jeŜeli złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.2.5. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku zaległości wobec
Urzędu Skarbowego i ZUS, jeŜeli przedstawi zaświadczenia o niezaleganiu
w podatkach oraz składkach ZUS (FUS, UZ, FP, FGŚP, FEP) wystawione nie wcześniej niŜ
na jeden miesiąc przed datą ogłoszenia przetargu.
6.2.6. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia, jeŜeli przedstawi dokumenty wymienione w pkt. 7.2. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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6.3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
2) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
3) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
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6.3. Okoliczności wykluczające z postępowania o udzielenie zamówienia:

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary;
8) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych Wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
9) Wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
10) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, o których mowa w specyfikacji i ogłoszeniu o zamówieniu,
których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu
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7.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający Ŝąda dostarczenia
następujących dokumentów:
7.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (oświadczenie zawarto w formularzu załącznik nr 3 do SIWZ);
7.1.2. aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert) dokument dopuszczający do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru
albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania
wiedzy i doświadczenia, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Zamawiający Ŝąda dostarczenia następujących dokumentów:
7.1.3. oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku (zamieszczonego w załączniku
nr 3 do SIWZ).
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym, którego opis sposobu oceny spełniania
został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, Zamawiający Ŝąda dostarczenia następujących dokumentów:
7.1.4. oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku (zamieszczonego w załączniku
nr 3 do SIWZ).
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Zamawiający Ŝąda dostarczenia następujących dokumentów:
7.1.5. oświadczenia o spełnieniu przedmiotowego warunku (zamieszczonego w załączniku
nr 3 do SIWZ).
7.2. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu
potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
W celu wykazania, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie pkt. 6.3. specyfikacji istotnych warunków
zamówienia Zamawiający Ŝąda dostarczenia następujących dokumentów:
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7.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt. 6.3.1 ppkt
1 specyfikacji, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
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7.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia (oświadczenie zawarto w formularzu – załącznik nr 3 do SIWZ);

ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie pkt. 6.3.1 ppkt 1 specyfikacji
(oświadczenie zawarto w formularzu – załącznik nr 3 do SIWZ).
7.3. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 7.2.2. specyfikacji składa dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe:
7.3.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.4.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub
do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia. Do oferty naleŜy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać
zakres umocowania;
7.4.2. KaŜdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty
wymienione w ppkt 7.1. i 7.2. specyfikacji, przy czym dopuszcza się przedstawienie
dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w przypadku, gdy jest on zdolny
do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków określonych w pkt. 6.1. i 6.2.
specyfikacji.
7.4.3. Zamawiający będzie Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złoŜyli wspólnie ofertę
wybraną jako najkorzystniejszą.
7.4.4. Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem (liderem).
7.4.5. Wykonawcy, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy.
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Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 7 SIWZ, lub
którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 7, zawierające błędy lub którzy złoŜyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich
złoŜenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie
postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
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7.5. Uzupełnienie dokumentów.
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
8.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazują:
a) pisemnie na adres: LECHMA Lech Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań, lub
b) faxem na nr 61 65 67 421, lub
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lechma.com.pl;
Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania naleŜy kierować
do Zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy przetargu: WdroŜenie zrobotyzowanego
systemu spawalniczego i zautomatyzowanie zarządzania produkcją podniesieniem
konkurencyjności i innowacyjności firmy. Nie otwierać do dnia 23.04.2013 r. do godziny
15:15.”.
8.2. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wnioski składane przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: LECHMA Lech
Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań, złoŜone w dziale handlowym, lub przesłane
faxem na nr 61 65 67 421 lub drogą elektroniczną na adres e mail: biuro@lechma.com.pl.
Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje
istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Treść złoŜonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego zostanie
zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona niniejsza specyfikacja,
bez podania źródła zapytania.
8.3. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania
z Wykonawcami jest: Pan Grzegorz Wysocki
w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z udziałem Wykonawców.

się

8.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
uwaŜa się za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu
i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
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8.6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez
Wnioskodawcę jak i przez Zamawiającego sporządzane będą w języku polskim.
W przypadku, gdy Wykonawca przekłada wraz z ofertą dokumenty sporządzone w języku
innym niŜ polski, Zamawiający wymaga aby były one przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego.
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8.5. Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie
zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godzinach
od 8:00-16:00. Numer faksu Zamawiającego został podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji.

8.7. Zamawiający nie udziela Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na pytania kierowane przez Wykonawców. MoŜliwe zapytania powinny być
przedstawiane w formie pisemnej.
9.Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 45 dni od ostatecznego upływu terminu
do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
10.Termin i miejsce składania ofert.
Oferty naleŜy składać do dnia 23.04.2013 r. do godziny 15.00 w siedzibie LECHMA Lech
Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań – dział handlowy. Oferty przesłane pocztą
będą rozpatrywane przez Zamawiającego jeŜeli wpłyną przed upływem wymaganego
terminu składania ofert. Oferta złoŜona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez
rozpatrzenia.
Oferty naleŜy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej pełną nazwę
(firmy) i
adres Zamawiającego oraz opisanej „Oferta w przetargu: WdroŜenie
zrobotyzowanego systemu spawalniczego i zautomatyzowanie zarządzania produkcją
podniesieniem konkurencyjności i innowacyjności firmy. Nie otwierać do dnia 23.04.2013 r.
do godziny 15:15.” Otwarcie ofert jest jawne.
11. Termin i miejsce otwarcia ofert.
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11.2. Badanie i ocena ofert.
1. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt.
7 niniejszej specyfikacji.
4. W toku badania ofert Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:
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11.1. Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi dnia 23.04.2013 r. o godzinie 15.15 w siedzibie
LECHMA Lech Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań, w sali konferencyjnej na
pierwszym piętrze.
Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców oraz ceny
ofert.

a) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeŜeniem pkt. 4;
b) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia – przy czym wcześniej
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;
d) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 4, ppkt. b) i c) powyŜej.
12.Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty, za całość zamówienia, jest ceną ryczałtową i musi być podana cyfrowo
z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie
z formularzem ofertowym i formularzem cenowym.
Cena ofertowa = cena netto + podatek vat. Cena netto zawarta w formularzu ofertowym jest
sumą cen netto z formularza cenowego za poszczególne rodzaje robót.
Brak wyceny pozycji w formularzu cenowym spowoduje odrzucenie oferty.
JeŜeli cena netto podana cyfrowo w formularzu ofertowym nie odpowiada cenie netto
podanej cyfrowo w formularzu cenowym jako suma cen netto wszystkich pozycji formularza
cenowego, przyjmuje się za prawidłową podano cenę netto w formularzu cenowym
wynikającą z sumowania wszystkich pozycji formularza cenowego.
Cena podana w formularzu ofertowym przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową i obejmuje
wszystkie koszty i opłaty realizacji przyszłej umowy zgodnie z dokumentacją stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Strona

Podatek VAT naleŜy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.).
JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby 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.
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W cenie oferty naleŜy wliczyć wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia,
tj. w szczególności ceny dostarczonych towarów, oprogramowania, koszt konfiguracji
sprzętu, transportu, rozładunku, wniesienia, rozpakowania, sprawdzenia działania
dostarczonych towarów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, wdroŜenia
do uŜytkowania wraz ze szkoleniem stanowiskowym personelu Zamawiającego, usunięcia
opakowań związanych z dostawą oraz koszty robocizny.
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Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów
zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na
nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie jest
Zamawiający. Dokonując wyboru – jako najkorzystniejszej – oferty Wykonawcy
zagranicznego, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy, na podstawie
obowiązujących przepisów podatkowych, na Zamawiającego zostaje nałoŜony obowiązek
uiszczenia naleŜnego podatku VAT. Podatek ten mimo, iŜ nie wchodzi w cenę oferty, tworzy
wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Z podobną sytuacją
mamy do czynienia w przypadku dostawy towarów z państw trzecich. W takim przypadku
Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty cła od dostarczonych towarów. Cło to, mimo Ŝe
nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków
publicznych. Tym samym dokonując czynności oceny ofert w zakresie kryterium ceny,
Zamawiający jest zobowiązany dla porównania tych ofert doliczyć do ceny ofertowej
podmiotów zagranicznych, kwotę naleŜnego podatku VAT oraz cła, które obciąŜają
Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty
polski).
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
13.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniŜszych składników:
• najniŜsza cena – waga 50%;
Oferta, która będzie zawierała najniŜszą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym
kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg. następującego
wzoru:
C= C min/C ofer. X 50 pkt., gdzie :
C - ilość punktów przyznana danej ofercie,
C min - najniŜsza cena brutto wynikająca ze złoŜonych ofert,
C ofer. - cena brutto badanej oferty,
przy czym wysokość ceny Wykonawca określa w formularzu ofertowym (załącznik nr 2)
i formularzu cenowym (załącznik nr 4).
• termin płatności faktur za wykonane zamówienie - waga 20%, z zastrzeŜeniem, Ŝe
minimalną ilość punktów (1 pkt) otrzymuje się za 60 – dniowy termin płatności,
maksymalną ilość punktów (20 pkt.) moŜna otrzymać za 120 – dniowy termin płatności,
natomiast za krótsze okresy odpowiednio :
Termin
60
65
70
75
80
85
90
95
100 110 120
płatności dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
2
pkt.

4
pkt.

6
pkt.

8
pkt.

10
pkt.

12
pkt.

14
pkt.

16
pkt.

18
pkt.

20
pkt.

przy czym termin płatności Wykonawca określa w formularzu ofertowym (załącznik nr 2).
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1
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Ilość
punktów

• okres gwarancji udzielony na wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ elementy przedmiotu
zamówienia – waga 20%
Oferta, która będzie spełniała w najwyŜszym stopniu przedmiotowe kryterium uzyska
maksymalną ilość punktów, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów
stosownie do proporcji w jakiej pozostaje ocena zaoferowanych elementów przedmiotu
zamówienia do oceny oferty ocenionej najwyŜej, przy czym minimalny okres gwarancji
Wykonawca określa we właściwych pozycjach formularza cenowego (załącznik nr 4).
• zasady i warunki realizacji serwisu gwarancyjnego tych elementów – waga 10%.
Oferta, która będzie spełniała w najwyŜszym stopniu przedmiotowe kryterium uzyska
maksymalną ilość punktów, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów
stosownie do proporcji w jakiej pozostaje ocena zaoferowanych elementów przedmiotu
zamówienia do oceny oferty ocenionej najwyŜej, przy czym minimalne zasady i warunki
realizacji serwisu gwarancyjnego Wykonawca określa we właściwych pozycjach
formularza cenowego (załącznik nr 4).
Wybrana zostanie oferta, która według formuły ocen uzyska największą liczbę punktów.
14.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
14.1. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
14.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy ofertę najkorzystniejszą
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
14.3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki
uniewaŜnienia postępowania.
15.Wzór umowy.
15.1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 5
do niniejszej specyfikacji.
16.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy nie przysługują w toku niniejszego postępowania, środki ochrony prawnej.
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17.1. Wybór oferty najkorzystniejszej.
17.1.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
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17.Tryb ogłoszenia wyników postępowania:

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia moŜe być zawarta.
17.1.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie
internetowej http://www.lechma.com.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informacje, o których mowa
w pkt. 17.1.1. a).
17.2. UniewaŜnienie postępowania.
17.2.1. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający
moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie Zamawiającego, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć.
18.Pozostałe informacje.
18.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy
ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
z późniejszymi zmianami).
18.2. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Zakres rzeczowy zamówienia,
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Wykonawcy,
Załącznik nr 4 - Formularz cenowy,
Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
Z dniem 09.04.2013 r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Strona

13
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