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DEFINICJE 
 
 
Ilekroć w dalszej części Warunków Zamówienia jest mowa o: 
 

 
 
- Postępowaniu  - należy przez to rozumieć przedmiotowe Postępowanie o udzielenie 

Zamówienia Publicznego; 
 
- Postępowaniu  

o udzielenie  
Zamówienia  - należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze 

zamieszczenia ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w celu dokonania wyboru oferty 
Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 

Zamówienia Publicznego; 
 
- Warunków lub WZ  - należy przez to rozumieć niniejsze Warunki Zamówienia wraz  

z załącznikami; 
 
- Zamówieniu  - należy przez to rozumieć umowę odpłatną, której przedmiotem są 

dostawy, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;  
 
- Zamawiającym  - należy przez to rozumieć JHJ Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś 11,  
63-308 Gizałki; 

 

- Wykonawcy  - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła 
Umowę; 

 
- Dostawach  - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, 

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy; 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa Zamawiającego: 
JHJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

2. Adres: 
Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki 
 

3. Godziny urzędowania Zamawiającego:  
Od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7:00 do 15:00 
 

4. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego postępowanie: 
Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie Postępowanie Kancelarii 
Adwokatów i Radców prawnych P.J. Sowisło & Topolewski Spółka komandytowo – 
akcyjna, z siedzibą przy ul. Kościańska 48A, 60 – 112 Poznań.  
Adres do korespondencji:  
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 231/239 

61 – 485 Poznań 
 
Tel. kom. 509 – 566 – 834 
www.jhj.pl przetargi@jhj.pl  

 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach 

określonych w WZ dla zamówienia którego wartość przekracza kwotę 209.000 euro – 
zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254). 
 

2. Przetarg nieograniczony – to tryb udzielenia Zamówienia Publicznego, w którym  

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym, oferty mogą złożyć 
wszyscy zainteresowani Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. 

 
3. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z chwilą 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej JHJ Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz z chwilą przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika 

Urzędowego Unii Europejskiej.   
 

4. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego nie mają zastosowania przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 2164). 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu 
suszarni rozpyłowej na potrzeby projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, oś priorytetowa 1 – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 
1.5. – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 1.5.2. – wzmocnienie 

konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego Unii Europejskiej. 

 
2. Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zespołu suszarni rozpyłowej ma na celu 

uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów w oparciu o żywe kultury 

mikroorganizmów oraz ulepszonego preparatu higienizującego poprzez wdrożenie  
w JHJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Wsi k/ Gizałek wyników  
prac B+R. 

 
3. Przedmiot Zamówienia powinien być fabrycznie nowy, z datą produkcji co najmniej  

z 2015 roku. 

 
4. Zaoferowany Przedmiot Zamówienia musi gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych 

zakupów i inwestycji. 
 
5. Przedmiot Zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy 

wraz z dokumentacją w języku polskim, warunkami gwarancji i kartą gwarancyjną.  

 
6. Przedmiot Zamówienia obejmuje również przeszkolenie 5 osób Zamawiającego  

w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i eksploatacji Przedmiotu Zamówienia w terminie 
jak dla dostawy. 
 

7. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie krótszy niż 24 miesiące od daty 

podpisania protokołu przekazania. 
 

8. Przedmiot Zamówienia zawierający również informację o wymaganych parametrach 
techniczno-użytkowych został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 oraz 7 do WZ. 

 
9. Zamawiający opisując Przedmiot Zamówienia, posłużył się następującymi kodami oraz 

nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 
 

Kod Nazwa 

42214000-9 
Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych oraz urządzenia  

do gotowania lub podgrzewania 

42214200-1 Suszarki do produktów rolnych 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie Zamówienia Publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 

 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie  
co najmniej trzy dostawy suszarni rozpyłowej jako samodzielnych maszyn lub 
elementów instalacji o wartości minimum 209.000 euro (każda dostawa w ramach 
odrębnej umowy) 

 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
 

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 

oraz nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego. 
 

2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
oświadczeń i dokumentów (określonych w rozdziale VI WZ) załączonych do oferty, 
zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. 
 

3. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki 
Wykonawca spełnia. 

 
4. 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. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia. 
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5. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż 
euro, Zamawiający przeliczy je na euro. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs 

walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym Zamówieniu  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP 
w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. 
dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 23 września 2002 roku, w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania 
bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2002 r., Nr 14, poz. 39 z późn. zm.). 

 
 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w rozdziale V ust. 1 WZ, których opis sposobu oceny spełniania został 
dokonany w rozdziale V WZ, Zamawiający żąda przedłożenia: 
  

1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
(Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika numer 3 do WZ) 

 
1.2. wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. 
(Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika numer 4 do WZ) 
 

2. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenia i dokumenty 
wymienione w ust. 1 składane są wspólnie dla wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie Zamówienia Publicznego. 

 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

Zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w rozdziale XVIII ust. 1 WZ, 
Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów: 

 

3.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
(Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika numer 5 do WZ) 

 
3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  
o rozdział XVIII ust. 1 pkt 1 WZ, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
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4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2. składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawiony 

w terminie, o których mowa w ust. 4. 
 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 

 
7. Dokumenty, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę. 
 

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 
10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 
warunków, o których mowa w rozdziale V ust. 1 WZ, i brak podstaw do wykluczenia 
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w rozdziale XVIII ust. 1 WZ. 

 
11. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2.4 WZ, albo informację o tym, że 
nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy ust. 12 i 14 stosuje się. 
(Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika numer 6 do WZ) 
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12. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  
w ust. 1, 3 – 5 i 11, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez 

Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w ust. 1, 3 – 5 i 11 
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia  
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby zakończenie postępowania. 

 
13. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane Dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 
w którym upłynął termin składania ofert. 

 
14. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, 3 – 5 i 11. 
 

15. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2.4 WZ, 
istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki 
wykluczenia Wykonawcy. 

 
16. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2.4 WZ, 
istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 
przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 

 

17. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie Zamówienia Wykonawcę, który nie 
złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w ust. 11. 

 
 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. W postępowaniach o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na 
dane teleadresowe pełnomocnika Zamawiającego – zgodnie z rozdziałem I ust. 4 WZ. 

 
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści WZ. 
 
3. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał WZ, bez ujawniania źródła zapytania. 
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5. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść WZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano WZ. 

 
6. W wyniku zmiany treści WZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
 
7. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
 

Paweł Henzler 
Tel. kom. 504 – 605 – 891, w godzinach 8:00 – 14:00. 
e-mail: przetargi@jhj.pl  
 
 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w WZ, jednak nie dłużej 
niż 45 dni. 

 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą. 
 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

1. Ofertę stanowią: 
 

1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty; 

 
1.2. dokumenty i oświadczenia zawarte w rozdziale VI WZ; 

 
1.3. pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane. 

 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad: 
 
2.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 
2.2. Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim. 

 

2.3. Treść oferty musi odpowiadać treści WZ. 
 

2.4. Ofertę należy złożyć według formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1. 
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2.5. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych 
przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści  

z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.  
 

2.6. Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego przeprowadzenia negocjacji 
handlowych, o których mowa w rozdziale XVII. 

 
2.7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane 

przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy: 
 

2.7.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę;  
 

2.7.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);  

 
2.7.3. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność  

z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e  

w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 

2.8. W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – złożyć 

pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2.7.3. 
 

2.9. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia 
Publicznego. W przypadku dopuszczenia takiej możliwości, Zamawiający żąda od 
podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwa do reprezentowania 
wszystkich podmiotów w toku Postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego 

albo do reprezentowania w Postępowaniu oraz do zawarcia Umowy w sprawie 
tego Zamówienia. 

 
2.10. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia 

Publicznego została wybrana, można żądać przed zawarciem Umowy w sprawie 

Zamówienia Publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

2.11. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do 
oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 
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2.12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) 
muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y 
podpisując(ą)e ofertę.  

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 
 

2.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad 
jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA”. 

 
2.14. Wykonawca może również wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty 

następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć 
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 
opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
dopiskiem „WYCOFANIE”. 

 
2.15. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

 
2.16. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o Zamówienie 

Publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu po zakończeniu Postępowania,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane: 

 
2.16.1. przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U.  
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności; 
 

2.16.2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 

kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty; 

 
2.16.3. Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie. 
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2.17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 

 

2.18. Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana  
w następujący sposób: 

 
 

JHJ SP. Z O.O. 
NOWA WIEŚ 11 
63-308 GIZAŁKI 

 
OFERTA NA ZADANIE POD NAZWĄ: „DOSTAWA ZESPOŁU SUSZARNI ROZPYŁOWEJ” 

JHJ 1-PN/2016 
 

 „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT  
TJ. DO 19 LUTEGO 2016 ROKU, GODZ. 12:30”. 

 
 
Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres 
Wykonawcy. 

 
 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert upływa dnia 19 LUTEGO 2016 roku o godz. 12:30. 
 

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki. 
 

3. Otwarcie ofert nie jest jawne. 

 
 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty” i „Szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów”. 
 

2. Cena wykonania przedmiotu zamówienia będzie wartością ryczałtową, obejmującą 
wszystkie koszty i składniki związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia opisanego  

w szczególności w rozdziale III WZ oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
 
3. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia w euro. W cenie oferty 

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów  

i usług lub podatkiem akcyzowym, cło, a także inne podatki przewidziane prawem a nie 
wskazane wprost w niniejszych WZ. 
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4. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie 
koszty niezbędne do wykonania Zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez 
Wykonawcę. 

 
5. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy  

i nie będzie podlegała zmianom, z wyłączeniem sytuacji opisanych w umowie  
o Zamówienie Publiczne. 
 

6. Cena oferty nie będzie podlegać okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania 

umowy. 
 

7. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 
 

8. W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto w euro. 

 
9. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą  

w euro. 
 
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem 
a nie wskazane wprost w niniejszych WZ , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami.  

 
11. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 
jej wartość bez kwoty podatku. 
 
 

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE PRZY WYBORZE OFERTY 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów: 

 
1.1. Cena – 70  % 

 
Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru: 

 
Cena najtańszej oferty brutto  

Cena =                                                               x 70  
Cena badanej oferty brutto  
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1.2. Termin wykonania zamówienia – 30 % 
 
Za kryterium „termin wykonania zamówienia” zostaną przyznane punkty  

w następujący sposób: 
 

Termin wykonania 
zamówienia 

Liczba punktów 

od 1 do 4 miesięcy 30 

od 5 do 8 miesięcy 20 

od 7 do 12 miesięcy 10 

Powyżej 12 miesięcy 0 

 
Wykonawca w formularzu oferty powinien zadeklarować termin wykonania 

zamówienia wskazując pełne miesiące jego wykonania (np. 1 miesiąc,  
4 miesiące).  
 

2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć 
oferta wynosi 100 pkt. 
 

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu Zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym 
terminie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

 
4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,  

w szczególności oszczędność metody wykonania Zamówienia, wybrane rozwiązania 

techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania Zamówienia dostępne dla 
Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 

XIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
 
1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną Wykonawcom w każdy kryterium oceny 
ofert i łączną punktację oraz klasyfikację złożonych ofert; 

 
1.2 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  

 
1.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 
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2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie Zamówienia Publicznego, w terminie 
określonym w zaproszeniu do podpisania umowy.  
 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie Zamówienia Publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie terminu związania ofertą, pod 
warunkiem, że Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach 

określonych w ofercie. 
 
5. Przed podpisaniem umowy, w terminie do 30 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty 

wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację projektową do 
akceptacji Zamawiającemu. W przypadku niezgodności z wymaganiami technicznymi 

zestawionymi w Załączniku nr 2 do WZ lub niedostarczenia projektu Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy. 

 
6. W przypadku odstąpienia od umowy na skutek okoliczności, wskazanych w ust. 5, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 
 

XIV. ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 

XV. WZÓR UMOWY 

Warunki umowy zawarte są w wzorze umowy, który jest załącznikiem nr 7 do WZ. 
 

 

XVI. MOŻLIWOŚĆ ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. 
 
2. Zawiadamiając Wykonawców o zakończeniu postępowania o udzielenie Zamówienia 

Publicznego bez wyboru oferty, Zamawiający nie musi podawać uzasadnienia tej 
decyzji. 
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XVII. NEGOCJACJE HANDLOWE Z WYKONAWCAMI 

1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych  
z Wykonawcami. 
 

2. Negocjacje handlowe mogą być prowadzone w formie osobistych spotkań lub 

telekonferencji lub drogą mailową i dokumentowane w formie protokołu. 
 

3. Negocjacje handlowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzone po 
zakończeniu etapu badania i oceny ofert, a do negocjacji tych mogą zostać zaproszeni 
tylko ci Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu. 

 
4. Zamawiający drogą elektroniczną, zaprasza Wykonawców na negocjacje handlowe 

informując ich o dacie, lokalizacji i formie prowadzonych negocjacji. 
 

5. Wykonawca zaproszony do negocjacji zobowiązany jest przed rozpoczęciem negocjacji 
do przedstawienia stosownych pełnomocnictw, chyba że umocowanie do działania  

w imieniu Wykonawcy wynika bezpośrednio z dokumentów o których mowa w rozdziale 
VI ust. 3 pkt 3.2. WZ. 

 
6. Przed rozpoczęciem negocjacji handlowych, wyznaczane są cele oraz strategie i taktyki 

negocjacyjne. 
 
7. Przeprowadzanie negocjacji handlowych może dotyczyć tych warunków ofert, które 

podlegają ocenie zgodnie z kryteriami wyboru ofert w danym postępowaniu. 
Zamawiający może w trakcie negocjacji przyjąć inne kryteria wyboru oferty, nawet jeśli 
nie było wprost przewidziane w WZ, jeżeli przemawia za tym interes Spółki. 

 
8. Negocjacje handlowe mogą przebiegać w dowolnej liczbie rund negocjacyjnych.  
 

9. Po każdorazowym zakończeniu rundy negocjacyjnej, Wykonawca oraz Zamawiający, 
wypełniają i podpisują Protokół z negocjacji handlowych. Jeżeli negocjacje prowadzone 
są w formie telekonferencji, Wykonawca odsyła drogą elektroniczną wypełniony 
Protokół z negocjacji handlowych uprzednio otrzymany od Zamawiającego. 

 
10. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Pełnomocnik Zamawiającego przystępuje 

do ostatecznego porównania ofert. Jeżeli to możliwe, Pełnomocnik Zamawiającego 
może ponownie przystąpić do negocjacji z wybranym Wykonawcą, aby uzyskać jeszcze 
korzystniejsze warunki dla Zamawiającego. 
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XVIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 
1.1. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 
1.2. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali 

oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
1.3. 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 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
 

1.4. 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 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
1.5. 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 także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  
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1.6. 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 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
1.7. 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 także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

 

1.8. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o Zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

 
1.9. Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca  

2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

 
1.10. Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką 

komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 

odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca  
2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez 

okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 
2. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 

 
2.1. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 
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2.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na 
wynik prowadzonego postępowania;  

 

2.3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;  
 

2.4. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331  
z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 
 

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
 

XIX. ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 
1) zostały złożone dwie oferty i więcej tego samego Wykonawcy na tę samą część  

lub całość Zamówienia Publicznego; 
 

2) jej treść nie odpowiada treści WZ; 
 

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia; 
 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
 

XX. ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający kończy postępowanie o udzielenie Zamówienia Publicznego, jeżeli: 
 

1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
 

1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

 

1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania 
lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Spółki; 

 
1.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy w sprawie Zamówienia Publicznego. 

 
 



 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków  
Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego Unii Europejskiej  

w ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,  
oś priorytetowa 1 – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,  
działanie 1.5. – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,  

poddziałanie 1.5.2. – wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu 
 

Warunki Zamówienia 
Przetarg nieograniczony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego na podstawie przedmiotowych Warunków Zamówienia na zadanie pod nazwą: 
DOSTAWA ZESPOŁU SUSZARNI  ROZPYŁOWEJ 

 

JHJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Nowa Wieś 11, 63-308 Gizałki Strona 21 z 22 
 

 

2. O zakończeniu postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego Zamawiający 
zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
 

2.1. ubiegali się o udzielenie Zamówienia – w przypadku zakończenia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert; 

 
2.2. złożyli oferty – w przypadku zakończenia postępowania po upływie terminu 

składania ofert. 
 

3. W przypadku zakończenia postępowania o udzielenie Zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie 
o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 
oferty. 

 

 

XXI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 

 
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. 

 

7. Na przedmiotowe postępowania, nie przysługują żadne środki ochrony prawnej. 
 
8. Zamawiający poprawia w ofercie inne pomyłki polegające na niezgodności oferty  

z treścią WZ, w szczególności: 
 

8.1. pomyłki pisarskie; 

 
8.2. pomyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych; 

 
8.3. pomyłki w zakresie nieprawidłowej stawki podatku VAT, 

 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Dopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, zgodnie  

z rozdziałem XVII WZ. 
 
 
 
 

……………………………………………………………… 

/Sporządził i Zatwierdził/ 
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