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I. Zamawiający 
 
Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok  
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok 
Telefon: (85) 74–33–465, (85) 74–33–668, (85) 74-33-367, (85) 74-33-694   
Faks (85) 74–33–575  
adres internetowy: www.dpsb.bialystok.pl. 
e-mail: zamowdpsb@wp.pl 
 
II.  Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1, oraz art. 39-46 ustawy 
prawo zamówień publicznych. 
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,            
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń i na własnej 
stronie internetowej Zamawiającego.  
Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
1. Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) 
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U. z 2016r. poz. 1126 z póź.zm.). 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2017r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2477). 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 
2479). 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

Sprzedaż i dostawa pralnico-wirówki Elektrolux W5300H dla Domu Pomocy 
Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203.  
Nazwa i kod według CPV: 
39700000-9 – sprzęt gospodarstwa domowego 
Pralnico-wirówka musi spełniać co najmniej niżej wymienione parametry techniczne  
i użytkowe: 

1. Objętość bębna w przedziale 300-330 litrów 
2. Wielkość załadunku minimum 33 kg przy wypełnieniu 1:9 
3. Grzanie parowe – maszyna podłączona do centralnej kotłowni 
4. Zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC 
5. Głębokość lub szerokość maszyny nie przekraczająca 1020 mm 
6. Bęben wewnętrzny wyposażony w minimum 3 perforowane zbieraki natryskowe  

z otworami średnicy minimum 5mm dla lepszej jakości prania i szybszego moczenia 
załadunku bębna oraz szybszego rozpoczęcia wirowania po praniu i płukaniu 

7. Korpus łożyska wykonany ze stali dla trwałości 



 3

8. Minimum 50 programów możliwych do przechowywania w pamięci maszyny 
9. Wyświetlanie kodów błędów, pozostałego czasu prania 
10. 4 komory dozowników dla automatycznego pobierania proszków bez potrzeby 

ciągłego dosypywania (pranie wstępne, pranie główne, wybielanie lub agresywniejszy 
środek, płukanie) 

11. Przystosowanie do dozowania środków płynnych – minimum 5 sygnałów 
12. Specjalne oprogramowanie zapewniające automatyczne oszczędzanie wody i prądu  

w pralce nie w pełni załadowanej bez potrzeby ręcznego określenia wielkości wsadu  
i angażowania operatora. Pralka sama dobiera ilość wody i środków płynnych 
piorących do wielkości ciężaru prania w bębnie, automatycznie bez wpisywania 
wsadu. 

13. Zniebalansowanie maszyny mierzone elektronicznie a nie mechanicznie. Maszyna 
sama określa prędkość wirowania przy niewyważeniu i dopasowuje automatycznie 
współczynnik odwirowania G do obciążania. 

14. Klamka zamknięcia drzwi z funkcją sprzęgła zapewniająca długą żywotność. 
15. Zawór spustowy sterowany ciśnieniem wody dla wygody i prostoty bez elementów 

elektrycznych 
16. Duży wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 40 x 70 mm z możliwością 

wyświetlania tekstu i symboli 
17. Sterowanie programowalne z możliwością płynnej a nie skokowej regulacji 

parametrów: wirowanie, poziomy wody, temperatura i czas 
18. Prędkość wirowania minimum 950 obrotów/minutę 
19. Siłą odwirowania G minimum 790mm dla dobrej akcji mechanicznej i jakości prania 

oraz szybkiego odprowadzenia wody z tkanin przy wirowaniu 
20. Panel przedni ze stali nierdzewnej, panele boczne malowane proszkowo 

wielowarstwowo dla zagwarantowania nierdzewności lub ze stali nierdzewnej 
21. Rama konstrukcji ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej dla trwałości i uniknięcia 

procesów gnicia 
22. Możliwość podłączenia maszyny w przyszłości do systemu monitoringu pokazującego 

i archiwizującego w programie komputerowym przynajmniej: ilość cykli, poziomy 
wody, temperatury wody, czasy trwania cykli, kody błędów, czasów konserwacji, 
czasu prania i czekania na otwarcie drzwi i czekania na załadowanie maszyny przez 
operatora z możliwością wydruku statystyk dla udokumentowania poprawności 
wykonania cykli według odpowiedniej technologii – tzw. paszportyzacja 

23. Złącze USB dla łatwej diagnostyki i programowania maszyny z komputera 
24. Zużycie wody ciepłej i zimnej na programie fabrycznym przy 1 praniu i 2 płukaniach 

nie większe niż 262 litry przy wsadzie całkowitym 33 kg i nie większe niż 122 litrów 
przy wsadzie połówkowym (16,5 kg) potwierdzone materiałami producenta (m.in. 
karta produktu lub DTR) 

25. Kontroler mikroprocesora tylko z 1 pokrętłem służącym do wyboru programu  
i uruchomienia i przyśpieszenia procesu prania plus panel z minimum 6 przyciskami 
szybkiego wyboru do których może być przypisany każdy program 

26. Możliwość uruchomienia programu o dowolnej godzinie z przynajmniej 24h 
opóźnieniem (automatycznie) 

27. Automatyczny dobór wody do wsadu – maszyna waży wsad automatycznie i dobiera 
ilość wody do prania bez ingerencji operatora 

28. Główne elementy elektryczne (zegar, przełącznik obrotowy, zawory wodne, 
zamknięcie drzwi) wyposażone w wielopozycyjne szybkie połączenia „card-egde” 
typu złącza co umożliwia łatwą i szybka naprawę 

29. System ED – dobór płynnej chemii do niepełnych wsadów                        
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Nie spełnienie warunków określonych w przedmiocie zamówienia będzie powodem 
odrzucenia oferty. Na pralni tutejszego Domu posiadamy pralnico-wirówki, suszarki firmy 
Elektrolux. Zamawiający dopuszcza jednak do składania ofert równoważnych, tzn.  
o takich samych parametrach użytkowych. Na oferowany artykuł równoważny wykonawca 
zobowiązany jest załączyć do oferty ulotki, biuletyn lub inne materiały zawierające 
informację dotyczące danego artykułu i spełnianiu wymagań określonych przez 
zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia użyto lub wskazano znaki 
towarowe, patenty lub ich pochodzenie – wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”.      
Pralnico-wirówka powinna być dostarczona w dniach roboczych od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.00 do 15.00. Dostarczona pralnico-wirówka musi być dopuszczona do 
użytkowania na terenie Polski na podstawie obowiązujących przepisów. Dostawa transportem 
i na koszt wykonawcy. Dostarczony artykuł wykonawca wniesie, ustawi i uruchomi  
w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Montaż i uruchomienie musi być dokonane 
przez osoby mające stosowne uprawnienia i umiejętności (elektryk). Wszelkie przeróbki 
instalacji elektrycznej i sanitarnej (jeżeli będą konieczne) mające na celu montaż pralnico-
wirówki ponosi wykonawca. Do obowiązków wykonawcy będzie należeć również demontaż  
i wywóz starej pralnicy, wykonanie wylewki celem wypoziomowania nowej pralnicy jak 
również ewentualna naprawa skrzydła drzwiowego które może ulec uszkodzeniu przy 
wnoszeniu pralnicy. Zamawiający informuje, iż przed złożeniem oferty istnieje możliwość 
dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z pomieszczeniem pralni w którym przewidziano 
wykonanie powyższych prac (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00). Termin 
dokonania wizji lokalnej należy ustalić z Panem Robertem Korpaczem – nr telefonu 
(085)7433-336. 
Wykonawca dokona przeszkolenia personelu pralni odnośnie obsługi dostarczonego 
urządzenia. Oferowana przez wykonawcę pralnico-wirówka musi być artykułem nowym  
i wyprodukowanym nie później niż w 2018r. W przypadku dostawy artykułu o niskiej (złej) 
jakości lub nie nadającego się do użytkowania przez personel tutejszego Domu, Zamawiający 
zwróci dostawę wykonawcy nie ponosząc z tego tytułu żadnych skutków finansowych  
tj. wstrzyma zapłatę faktury do momentu dostawy artykułu pełnowartościowego. 
Na dostarczony przedmiot zamówienia wykonawca udzieli minimum 2 lata gwarancji.          
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji usterek bądź awarii wykonawca zapewni serwis 
pozwalający na naprawę dostarczonego artykułu w terminie do 24 godzin licząc od chwili 
zgłoszenia usterki. 
Wszystkie dokumenty (w języku polskim) dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być 
dostarczone wraz z artykułem. Na dostarczony artykuł wykonawca wystawi fakturę VAT, 
którą Zamawiający opłaci przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty jej dostarczenia. 
 

IV. Opis części zamówienia. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. Przewidywane zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1                           
pkt 6 i 7 ustawy. 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 
67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
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VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Termin realizacji zamówienia. 
 
Wymagany termin realizacji zamówienia – do 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy. 
 
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków  
 
1. W przetargu może wziąć udział wykonawca, który uzyskał komplet materiałów 

przetargowych. Materiały przetargowe wydaje Zamawiający nieodpłatnie jak również 
zamieszcza na swojej stronie internetowej: www.dpsb.bialystok.pl 

2. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadają środki finansowe bądź zdolność 

kredytową na kwotę 90.000 zł   
c) zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykonali w ostatnich 3 latach minimum dwie 

dostawy pralnic o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł każda 
d) nie podlegają wykluczeniu. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana według formuły 
„spełnia” lub „nie spełnia”. 
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę w/w warunków na podstawie 
danych i informacji zawartych w żądanych do załączeniu do oferty – oświadczeniach, zgodnie 
z wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do SIWZ oraz w przypadku wykonawcy, którego 
oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie dokumentów złożonych na wezwanie 
Zamawiającego potwierdzających powyższe oświadczenia.   
 
IX . Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 
 
Z niniejszego postepowania wyklucza się wykonawcę: 
1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 
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X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia spełniania 
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia 

 
W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który przedstawi następujące dokumenty: 
1.  Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do 

SIWZ. 
2.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ. 
3.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji  

z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Dokumenty przedstawiane na wezwanie zamawiającego: 
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5. Wykaz minimum dwóch dostaw (o wartości nie mniejszej niż 90.000 zł każda) 
wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również    
wykonywanych w okresie ostatnich 3 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 te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 
były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,  
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywny charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.    

6. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 90.000 zł.    

7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy 
(kwota 90.000 zł), w okresie nie wcześniej niż miesiąc przed upływem terminu składania 
ofert. 

    
      DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ MOGĄ BYĆ ZŁOŻONE  

W OFERCIE W FORMIE ORYGINAŁÓW LUB KSEROKOPII POŚWIADCZONEJ 
ZA ZGODNOŚĆ PRZEZ WYKONAWCĘ LUB OSOBĘ UPRAWNIONĄ DO 
DZIAŁANIA W IMIENIU WYKONAWCY (Z DOPISKIEM „ZA ZGODNOŚĆ”). 
PODPIS POWINIEN BYĆ SPORZĄDZONY W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY 
JEGO IDENTYFIKACJĘ NP. ZŁOŻONY WRAZ Z IMIENNĄ PIECZĄTKĄ LUB 
CZYTELNY (Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA). JEŻELI Z DOKUMENTU 
OKREŚLAJĄCEGO STATUS PRAWNY WYKONAWCY LUB 
PEŁNOMOCNICTWA WYNIKA, IŻ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 
UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE KILKA OSÓB, DOKUMENTY 
WCHODZĄCE W SKŁAD OFERTY MUSZĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ 
WSZYSTKIE TE OSOBY. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST NA ŻĄDANIE 
ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDSTAWIENIA ORYGINAŁÓW W/W 
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DOKUMENTÓW. BRAK JAKIEGOKOLWIEK Z DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE 
DOKUMENTU ZAWIERAJĄCEGO BŁĄD SKUTKUJE WEZWANIEM 
WYKONAWCY DO ICH UZUPEŁNIENIA W WYZNACZONYM PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO TERMINIE CHYBA ŻE MIMO ICH UZUPEŁNIENIA 
KONIECZNE BYŁOBY UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.UZUPEŁNIONE 
DOKUMENTY MAJĄ POTWIERDZAĆ SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU  
W KTÓRYM ZOSTAŁY ZŁOŻONE.  

 
XI. Tryb porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami i udzielania 

wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują na piśmie. 
2. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, które kieruje na adres: 
 Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203,15-530 Białystok. 
 faks (085) 74 – 33 – 575 
      email: zamowdpsb@wp.pl 
      Godziny pracy zamawiającego: poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30 
      Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań, odpowiedzi, informacji, oraz zawiadomień 

faksem lub pocztą elektroniczną W celu sprawnego przekazywania informacji 
Wykonawca zobowiązany jest w ofercie podać numer faksu i adres poczty elektronicznej. 
Strona która otrzymuje informacje faksem lub pocztą elektroniczną zobowiązana jest bez 
wezwania strony przekazującej informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu przez 
Wykonawcę Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z tego 
wynikające. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony 
postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.      

3. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.  
      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Pytania wykonawców oraz odpowiedzi zamawiającego muszą 
być sformułowane na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu 
wykonawcy niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. O terminie udzielenia odpowiedzi  świadczy data zamieszczenia 
jej na stronie internetowej Zamawiającego, raport transmisji faksu lub potwierdzenia 
nadania emaila. Zamawiający przesyła treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez 
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej 
zamieszcza także na tej stronie. 

      Wszelkie zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający będzie 
umieszczał na stronie internetowej www.dpsb.bialystok.pl 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie, w sposób 
opisany w ust. 3, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia i jest dla nich wiążąca, a jeżeli specyfikacja jest dostępna na 
stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.    
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5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie 
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert                 
i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.    

6. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśniania wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ.  

 
XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 
 
Pan Konrad Bobowski – tel. (085) 74 – 33 – 465 w.376 – w zakresie dotyczącym zagadnień 
proceduralnych i przedmiotu zamówienia. 
Sposób porozumiewania się pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem 
przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub pocztą 
elektroniczną na adres Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ.   
 
XIII. Termin związania ofertą. 
 
1. Wykonawca jest związany  ofertą  przez okres 30 dni licząc od dnia następnego po dniu   

w którym upłynął termin wyznaczony do składania ofert.  Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
XIV.  Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1.  Dokumenty składające się na ofertę: 
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 
      a)   wypełniony załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

b) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę wskazane zgodnie z zapisem części X       
niniejszej specyfikacji,  
c) wzór umowy (załącznik nr 2) uzupełniony o dane wykonawcy i podpisany przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
(każda strona umowy powinna być zaparafowana), 

d) katalogi, foldery, ulotki itp. przedstawiające oferowaną pralnico-wirówkę 
 i potwierdzające spełnianie warunków określonych w części III SIWZ. 

e)  oświadczenie, iż oferowana pralnico-wirówka dopuszczona jest do użytkowania na 
terenie Polski na podstawie obowiązujących przepisów. 

f)   wypełniony załącznik nr 5 – klauzula rodo 
2.  Postać oferty: 

a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, 
b) oferta powinna być podpisana przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy (osoby 
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy), 
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c)  ofertę należy sporządzić w sposób trwały uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów 
(np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem)  
d) poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
upoważnionej, 
e) wszystkie strony oferty będące nośnikiem informacji powinny być ponumerowane,  
f) wszystkie części oferty muszą być trwale połączone (np. zbindowana, zszyta 
uniemożliwiając jej samoistną dekompletacje), 
g) oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych. 

3.  Opakowanie i oznakowanie ofert. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.   
Koperta powinna być opatrzona tylko napisem:  

 
OFERTA PRZETARGOWA: SPRZEDAŻ I DOSTAWA PRALNICO-WIRÓWKI DLA 
POTRZEB TUTEJSZEGO DOMU 
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 03.06.2019r. godz. 09.00 

 
Koperta powinna być opatrzona poza oznaczeniem zapisanym wyżej, nazwą                         
i dokładnym adresem wykonawcy.  
 
Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona, to składa 
oświadczenie o wycofaniu swojej oferty, umieszczone w kopercie z naniesionym napisem: 

 
COFNIĘCIE OFERTY PRZETARGOWEJ: OFERTA PRZETARGOWA: SPRZEDAŻ  
I DOSTAWA PRALNICO-WIRÓWKI DLA POTRZEB TUTEJSZEGO DOMU 
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 03.06.2019r. godz. 09.00 

 
Jeżeli Wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej 
złożona, to składa nową (poprawioną) ofertę sporządzoną wg powyższych zasad                  
i umieszczoną w kopercie z naniesionym napisem:  

 
ZMIANA OFERTY PRZETARGOWEJ: OFERTA PRZETARGOWA: SPRZEDAŻ  
I DOSTAWA PRALNICO-WIRÓWKI DLA POTRZEB TUTEJSZEGO DOMU 
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 03.06.2019r. godz. 09.00 

       
W przypadku braku wyżej wymienionych informacji Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a  przypadku składania ofert pocztą lub 
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.        
Ofertę należy przygotować w jednym egzemplarzu ze skompletowanymi wszystkimi 
wymaganymi dokumentami. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w przetargu. Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za koszty udziału wykonawcy w przetargu.  

4.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy 
przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika do ich reprezentowania  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia. 

5.  Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, musi wynikać bezpośrednio     
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to że jeżeli upoważnienie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy 
dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię 
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stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do 
tego upoważnione.      

 
XV. Termin i miejsce składania ofert. 
 
1. Ofertę  należy złożyć  do dnia 03.06.2019r. do godz. 09.00 w siedzibie 

Zamawiającego, w sekretariacie. 
2. Przy składaniu ofert następuje rejestracja oferty. Do czasu otwarcia ofert, będą one 

przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.  
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na składanie ofert.  
 
XVI. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacje na temat oceny ofert. 
 
1.  Oferty otwiera się po upływie terminu do składania ofert, przy czym dzień, w którym 

upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Otwarcie ofert odbędzie się dnia --
03.06.2019r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej                 
w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 w pokoju Nr 16.  
Przy otwarciu ofert mogą być obecni wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpi  w kolejności: 
oferty z napisem „ZAMIANA OFERTY.......”, oferty z napisem „WYCOFANIE 
OFERTY.....”, pozostałe oferty. Oferty wycofane będą zwrócone wykonawcy 
bez otwierania koperty. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne 
względem ofert zamiennych nie będą otwierane.  

2.   Publiczne badanie ofert. 
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty podaje się 
imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty na określone zadania i warunków 
płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowane są w protokole postępowania. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje, o których mowa powyżej.  

3. Poufne badanie ofert. 
Procedura związana z oceną ofert, badaniem ich  kompletności i zawartości merytorycznej 
prowadzona będzie bez obecności i udziału Wykonawców. 
Zostanie zbadana ważność ofert. Formalną przyczyną nieważności oferty będzie 
wystąpienie  niezgodności z  wymaganiami niniejszej specyfikacji. Przetarg odbędzie się, 
jeżeli do przetargu zakwalifikowany zostanie co najmniej jeden wykonawca, który  
przedstawi  ważną ofertę. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może 
żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich 
ofert. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez wykonawcę spowoduje odrzucenie złożonej 
przez niego oferty. Wszelkie żądane wyjaśnienia powinny być udzielone na piśmie. 
Niedopuszczalne jest poprawienie względnie zmiana treści oferty po terminie składania 
ofert. Nie dopuszcza się również negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, 
dotyczących złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 
ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
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Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nie wykluczonych i nie 
odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych                 
w niniejszej specyfikacji.   

 

XVII. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
 

1. Wykonawca powinien obliczyć cenę oferty na podstawie formularza ofertowego 
(załącznik Nr 1 do SIWZ). 

2. Cena oferty powinna obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia 
niniejszej SIWZ i zawierać wszystkie koszty i elementy niezbędne do wykonania 
zamówienia. 

3. Cena może być tylko jedna. 
4. Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich netto i brutto z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem należnego podatku VAT, określona 
cyfrowo i słownie. 

5. Cena ofertowa powinna stanowić kwotę brutto. Wartość netto nie może ulec zmianie 
w okresie obowiązywania umowy. 

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie         
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

7. Zamawiający dokonuje poprawek oczywistych omyłek rachunkowych                          
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

8. W celu porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto. 
 
XVIII. Kryteria oceny oferty oraz sposobu oceny ofert. 
 
1. Przyjmuje się następujące kryterium oceny ofert: 
- najniższa cena - znaczenie 60% 
- rok produkcji pralnicy - znaczenie 20% 

rok produkcji 2019r. – 20% 
      rok produkcji 2018r. – 0% 
- okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia - znaczenie 20% 

okres gwarancji od 3 lat wzwyż – 20% 
      okres gwarancji poniżej 3 lat – 0% 
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny 
ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 
przez Wykonawców z zakresie każdego kryterium.  
3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 
oceny: cena 60%, rok produkcji pralnicy 20%, okres gwarancji na dostarczony przedmiot 
zamówienia 20%.  
                        
 
                                   oferta z najniższą ceną                    okres gwarancji od 3 lat wzwyż (20 pkt)                                      
Liczba punktów  =  _________________________________   x 60   +                                                                       
                                     cenę badanej oferty                           okres gwarancji poniżej 3 lat (0 pkt) 
 
     rok produkcji 2019r. (20 pkt) 
+ 
     rok produkcji 2018r.  (0 pkt) 
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4. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.    
5. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych                
w niniejszej specyfikacji. 
 
 
XIX. Tryb ogłoszenia wyników przetargu, tryb zawarcia umowy. 
 
1. Wybór Wykonawcy.  

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą 
dla danego zadania z punktu widzenia kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Ogłoszenie wyników przetargu.  
      Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu 

w siedzibie Zamawiającego, na jego stronie internetowej, jak również w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danego zadania 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział  
w tym postępowaniu o zamówienie, wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz 
adres tego  Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

3. Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 
niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie wysłane 
do wymienionych w ust. 2 uczestników postępowania. 

4. Informacja przesłana do wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi 
określonymi wyżej, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy. Zawiadomienie           
o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy doręcza się niezwłocznie 
wybranemu Wykonawcy. 

5. Zawarcie umowy.  
      W terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty wybrany Wykonawca 

powinien przybyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy 
(wg załączonego wzoru umowy) lub zwrócić się na piśmie z prośbą o przesłanie umowy 
drogą pocztową. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, 
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała 
najwyższą liczbę punktów, chyba, że złożono tylko jedną ważną  ofertę. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie o którym mowa art. 94 
ustawy PZP licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

 
XX. Warunki umowy o wykonanie zamówienia. 
 
Umowa zostanie zawarta według załączonego do SIWZ wzoru. Podpisanie umowy nastąpi 
zgodnie z art. 94 ustawy PZP. Wzór umowy uzupełniony o dane wykonawcy, podpisany                 
i parafowany przez niego należy dołączyć do oferty. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, 
który przedstawi  najkorzystniejszą ofertę. Umowa zostanie zawarta na zakres sprecyzowany 
przez Zamawiającego. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy                  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej umowy.  
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XXI. Środki ochrony prawnej. 
 
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych 
przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów w/w ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia  
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. 
 
Środkami ochrony prawnej są: 

1. Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy: 

a)  jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych   
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

     1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania      
o cenę; 

     2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
     3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
     4) odrzucenia oferty odwołującego 
     5) opisu przedmiotu zamówienia 
     6) wyboru najkorzystniejszej oferty 
b)  odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania, 

c)  odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo  
w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

       d) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.  

e)  wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2, 

f)  w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców         
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności, 

      g)  odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane  
w sposób określony w art. 180 ust. 5, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane  
w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 

      h) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
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      i)   odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt g i h wnosi się w przypadku 
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia, 

      j)    w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie 
odwoławcze, 

     k)  zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu 
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również 
na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego, 

     l)    wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje,  
i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie, 

     e)   wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało 
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

      2.  Skarga – na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

      a) skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego, 

      b)  skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia  
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem, 

      c)   Prezes  Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, 

      d)   Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od 
dnia wpływu skargi do sądu, 

      e) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna.           

 
XXII. Zamawiający nie przewiduje. 
 
1. Zawarcia umowy ramowej. 
2. Rozliczeń w walutach obcych. 
3. Aukcji elektronicznej. 
4. Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
5. Możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
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XXIII. Postanowienia końcowe. 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 
prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) oraz 
Kodeksu Cywilnego. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego 
pokój Nr 16 nieodpłatnie oraz na stronie internetowej www.dpsb.bialystok.pl 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
Nr 1 – „formularz ofertowy”  
Nr 2 – „wzór umowy” 
Nr 3 – „oświadczenie Wykonawcy” 
Nr 4 – „oświadczenie Wykonawcy” 
Nr 5 – „klauzula rodo” 


