Znak sprawy: WSZiA–PBU-1/2013
Zamawiaj cy:
Wy sza Szkoła Zarz dzania i Administracji z siedzib w Zamo ciu, ul. Akademicka 4; 22-400
Zamo ; woj. lubelskie
NIP 922-21-36-495; REGON 950319654
tel. (84) 677 67 40, fax. (84) 677 67 10
e-mail: poczta@wszia.edu.pl
adres strony internetowej: www.wszia.edu.pl
godziny urz dowania: poniedziałek –pi tek 8:00 - 16:00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy pod nazw :

„Zakup wyposa enia do bada w projekcie "Opracowanie innowacyjnego modelu
transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska- Białoru - Ukraina 2007 - 2013”

Warto

szacunkowa zamówienia nie przekracza równowarto ci kwoty
23 000 EURO

Zamo , dnia 02 sierpnia 2013r
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SPIS TRE CI:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) zawiera rozdziały:
1 Nazwa (firma) oraz adres Zamawiaj cego.
2 Tryb udzielenia zamówienia.
3 Opis przedmiotu zamówienia.
4 Termin wykonania zamówienia.
5.Warunki udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
6. Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w post powaniu.
7. Informacje o sposobie porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywania
o wiadcze lub dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z
wykonawcami.
8. Termin zwi zania ofert .
9. Opis sposobu przygotowywania ofert.
10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11. Opis sposobu obliczenia ceny.
12. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13. Informacje o formalno ciach, jakie powinny zosta dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, je eli zamawiaj cy
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach.
15. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługuj cych wykonawcy w toku post powania o
udzielenie zamówienia.
16. Postanowienia dotycz ce protokołu post powania.
17. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj cego, je eli zamawiaj cy
dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn .
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Zał cznikami do SIWZ s :
1. Zał cznik nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Zakres
zada wykonawcy).
2. Zał cznik 2 nr do SIWZ – wzór O wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w
post powaniu o których mowa w art. 22 ust.1.
3. Zał cznik nr 3 do SIWZ – wzór O wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z
post powania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych.
4. Zał cznik nr 4 do SIWZ - wzór Oferty przetargowej
5. Zał cznik nr 5 do SIWZ – wzór Umowy
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

1.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ CEGO:
1.1 Zamawiaj cym jest:
Nazwa: Wy sza Szkoła Zarz dzania i Administracji z siedzib w Zamo ciu,
Adres: ul. Akademicka 4; 22-400 Zamo ; woj. lubelskie
NIP 922-21-36-495 REGON 950319654
Numer telefonu i faksu: tel. (84) 677 6740, fax. (84) 677 6710
Adres e-mail: poczta@wszia.edu.pl
adres strony internetowej: www.wszia.edu.pl
godziny urz dowania: poniedziałek – pi tek 8:00 - 16:00
Informacje dotycz ce zamówienia publicznego umieszczono w cz ci: „Przetargi” na stronie
internetowej www.wszia.edu.pl.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
2.1. Post powanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówie publicznych (T.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), a tak e wydanymi na
podstawie niniejszej ustawy rozporz dzeniami wykonawczymi.
2.2. Post powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci szacunkowej
poni ej progów okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówie
publicznych (tj. poni ej 130 000 euro).
2.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych,
2) Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e da zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form w jakich te
dokumenty mog by składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817),
3) Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie redniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowi cego podstaw przeliczenia warto ci zamówie
publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 282, poz. 1650).
4) Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot warto ci
zamówie oraz konkursów, od których jest uzale niony obowi zek przekazywania ogłosze
Urz dowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2011r. Nr 282, poz. 1649),
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (T.j. Dz. U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503, z pó n. zmianami).
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1.

Informacje ogólne dotycz ce przedmiotu zamówienia:

3.1.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup urz dze badawczych: Komora do bada
kruszyw wraz z oprzyrz dowaniem.

mrozoodporno ci betonów, półfabrykatów i

Zamawiaj cy o wiadcza, e zadanie stanowi ce przedmiot zamówienia b dzie realizowane w
ramach projektu Nr IPBU.01.01.00-06-570/11 "Opracowanie innowacyjnego modelu
transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska- Białoru - Ukraina 2007 - 2013”.
3.1.2. Zakres zamówienia obejmuje (Przedmiotem zamówienia jest):
Komora do bada mrozoodporno ci betonów, półfabrykatów i kruszyw wraz z oprzyrz dowaniem
(zestaw)
Komora wykorzystywana b dzie do bada :
a) w zadaniu 2.1 (2.1.6. Mrozoodporno betonów z dodatkiem zeolitów),
b) w zadaniu 2.3 (2.3.3. Wła ciwo ci wytrzymało ciowe i fizyczne betonów otrzymanych na
bazie kruszyw keramzytowych) oraz
c) w zadaniu 2.5 (2.5.3. Cechy fizyczne mieszanek modyfikowanych zeolitem i kruszyw u ytych
do ich produkcji).
Badanie mrozoodporno ci betonów oraz kruszyw u ytych do ich produkcji wymaga wykorzystania
komory do okre lenia oznacze laboratoryjnych zgodnie z normami:
PN-88/B-06250,
PN-EN 1338,
PN-EN 1367
3.1.3. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV):
Kod CPV:
38400000-9 – Przyrz dy do badania wła ciwo ci fizycznych
3.1.4. Zakres zada Wykonawcy, zawarty jest w Zał czniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia (Zakres zada wykonawcy)”.
3.2. Wymagania organizacyjne zwi zane z wykonaniem zamówienia:
3.2.1. Ustalenia i decyzje dotycz ce wykonywania zamówienia uzgadniane b d przez
Zamawiaj cego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3.2.2. Okre lenie przez Wykonawc telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustale
niezb dnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
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3.3. Wymagania stawiane Wykonawcy:
3.3.1. Wykonawca odpowiedzialny b dzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia, w okresie wykonania umowy.
3.3.2. Wymagana jest od Wykonawcy nale yta staranno przy realizacji zamówienia.
3.3.3. Ustalenia i decyzje dotycz ce wykonywania zamówienia uzgadniane b d wył cznie przez
ustanowionych przedstawicieli Zamawiaj cego i Wykonawcy.
3.3.4. Wykonawca spełni inne wymagania okre lone we wzorze umowy.
4.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
4.1.Termin rozpocz cia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si z dniem podpisania
umowy.
4.2.Zamawiaj cy wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
do dnia 18 pa dziernika 2013 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
5.1. Wykonawcy ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia publicznego musz spełnia warunki
udziału w post powaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówie publicznych w szczególno ci dotycz ce:
1) Posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nakładaj obowi zek ich posiadania.
Działalno prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania
przez Wykonawc specjalnych uprawnie do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci.
Zamawiaj cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Posiadania wiedzy i do wiadczenia:
Wykonawca potwierdzi Zamawiaj cemu, ze dokonał trzech dostaw przyrz dów do bada
materiałów budowlanych na kwot opiewaj ca w granicach 100 tys. złotych brutto ka de, w tym
minimum jedno zamówienie realizował dla szkoły wy szej lub innej instytucji.
3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
Zamawiaj cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiaj cy nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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5) Znajdowanie si w sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca posiada opłacon polis OC na kwot nie mniejsz ni 200 000,00 złotych w zakresie
prowadzonej działalno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia.
5.2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli:

Jest niezgodna z ustaw ,
Jej tre nie odpowiada tre ci SIWZ, z zastrze eniem art. 87 ust.2 pkt. 3. ustawy P.z.p.
Jej zło enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
Zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia,
Została zło ona przez Wykonawc wykluczonego z udziału w post powaniu o udzielenie
zamówienia,
Zawiera bł dy w obliczeniu ceny,
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodził si na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3, ustawy Prawo zamówie
publicznych,
Jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.

O wykluczeniu z post powania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostan zawiadomieni
niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawiera b dzie
uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. WYKAZ O WIADCZE
LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ
DOSTARCZY
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POST POWANIU.
6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy, oprócz o wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post powaniu,
którego wzór stanowi zał cznik nr 2 do SIWZ, nale y przedło y :
6.1.1. opłacon polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej na kwot nie mniejsz ni 200 000,00 złotych
w zakresie prowadzonej działalno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia. Je li z polisy
ubezpieczeniowej zał czonej przez wykonawc do oferty, nie wynika, e jest ona opłacona,
wykonawca zobowi zany jest zał czy dowód opłacenia polisy.
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
Prawo zamówie publicznych, nale y przedło y :
6.2.1. wypełnione i podpisane o wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post powania w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych, którego wzór stanowi
Zał cznik nr 3 do SIWZ. Je eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie
zamówienia dokument ten składa ka dy z nich,
6.2.2. aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2
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ustawy, wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert.
Je li ofert składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa o wiadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, którego wzór stanowi zał cznik nr 3 do SIWZ.
Je eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia dokument ten składa
ka dy z nich,
aktualne za wiadczenie wła ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub wstrzymanie
w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu – wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce
przed upływem terminu składania ofert. Je eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o
udzielenie zamówienia dokument ten składa ka dy z nich,
aktualne za wiadczenie wła ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, e uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty zaległych płatno ci lub
wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu – wystawione nie wcze niej
ni 3 miesi ce przed upływem terminu składania ofert. Je eli Wykonawcy wspólnie
ubiegaj si o udzielenie zamówienia dokument ten składa ka dy z nich.
aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1
pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówie publicznych, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy
przed upływem terminu składania ofert. Je eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o
udzielenie zamówienia dokument ten składa ka dy z nich,
aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy Prawo zamówie publicznych, wystawionej nie wcze niej ni 6 miesi cy
przed upływem terminu składania ofert. Je eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o
udzielenie zamówienia dokument ten składa ka dy z nich,
Je eli w przypadku wykonawcy maj cego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy maj miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
za wiadczenie wła ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotycz ce niekaralno ci tych osób w zakresie okre lonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy,
wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert, z tym, ze
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje si takich za wiadcze –
zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie zło one przed notariuszem,
wła ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

6.3. Postanowienia dotycz ce składanych dokumentów.
6.3.1. Wszystkie dokumenty w niniejszym post powaniu mog by składane w oryginale lub kopii
po wiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc lub osob / osoby uprawnione do
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodno z oryginałem”, z wyj tkiem dokumentów, o których
mowa w punkcie. 6.1.; w punkcie. 6.1.1.; w punkcie 6.2.1., które powinny by przedstawione w
oryginale.
6.3.2. Za zgodno z oryginałem powinna by potwierdzona ka da strona kserokopii zawieraj ca
jak kolwiek tre .
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6.3.3. Je eli Wykonawca, wykazuj c spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp –polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
a podmioty te b d brały udział w realizacji cz ci zamówienia, Wykonawca zobowi zany jest
udowodni Zamawiaj cemu, i b dzie dysponował zasobami niezb dnymi do realizacji
zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
6.3.4. Je eli Wykonawca, wykazuj c spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp okre lonych w ust. 1 pkt. 1– 4 polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach okre lonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te b d brały udział w realizacji cz ci zamówienia,
Zamawiaj cy da przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w punkcie 6.2.1.; w punkcie 6.2.2.; w punkcie 6.2.3.; w punkcie 6.2.4.; w punkcie 6.2.5.; w
punkcie 6.2.6.
6.3.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 6.3.3 i w punkcie 6.3.4., kopie dokumentów
dotycz cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów s po wiadczane za zgodno z
oryginałem przez Wykonawc lub te podmioty.
6.3.6. Je eli Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia, ustanawiaj
pełnomocnika do reprezentowania ich w post powaniu albo do reprezentowania ich w
post powaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii
po wiadczonej notarialnie nale y doł czy do oferty.
6.3.7. Je eli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisuj cej ofert nie wynika z zał czonego
dokumentu rejestrowego, do oferty nale y doł czy tak e pełnomocnictwo w oryginale lub w
postaci kopii po wiadczonej notarialnie.
6.3.8. Zamawiaj cy nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
6.3.9. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym składa si wraz z tłumaczeniem na j zyk polski.
6.3.10. Zamawiaj cy mo e da przedstawienia oryginału lub notarialnie po wiadczonej kopii
dokumentu wył cznie wtedy, gdy zło ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub istniej
w tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.
6.4. Postanowienia dotycz ce wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wi cej podmioty
gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):
6.4.1. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia.
6.4.2. Je eli oferta wspólna zło ona przez dwóch lub wi cej Wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym post powaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Zamawiaj cy za da w wyznaczonym terminie zło enia umowy
reguluj cej współprac tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym
termin, na jaki została zawarta, nie mo e by krótszy ni termin realizacji zamówienia.
6.4.3. Wykonawcy ustanawiaj pełnomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo do
pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie
upowa nionych przedstawicieli ka dego z Wykonawców powinno by doł czone do oferty.
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia ponosz solidarn odpowiedzialno
za wykonanie umowy.
6.5. Postanowienia dotycz ce Wykonawców maj cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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6.5.1. Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 6.2.2.; punkcie 6.2.3.; punkcie 6.2.4.,
punkcie 6.2.6., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce, e :
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło enie na raty
zaległych płatno ci lub wstrzymanie w cało ci wykonania decyzji wła ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o to zamówienie.
Dokument, o którym mowa w pkt. 6.5.1. ppkt. a i c powinien by wystawiony nie wcze niej ni 6
miesi cy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt. 6.5.1. ppkt. b, powinien by wystawiony nie wcze niej ni 3
miesi ce przed upływem terminu składania ofert.
6.5.2. Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 6.2.5., składa za wiadczenie wła ciwego
organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówie
publicznych.
Dokument, o którym mowa w pkt. 6.5.2. powinien by wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy
przed upływem terminu składania ofert.
6.5.3. Je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5.1. ppkt. a i c, w
pkt. 6.5.1. ppkt. b), w punkcie 6.5.2 zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie
zło one przed notariuszem, wła ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem
samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. W zakresie terminu, w którym winny
by wystawione dokumenty o których mowa w punkcie 6.5.3. stosuje si odpowiednio
postanowienia zawarte w punkcie 6.5.1.
Z udziału w niniejszym post powaniu Zamawiaj cy wykluczy wykonawców, którzy podlegaj
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówie publicznych.
Zło enie przez Wykonawc nieprawdziwych informacji maj cych wpływ lub mog cych mie
wpływ na wynik niniejszego post powania stanowi podstaw do wykluczenia z post powania.
6.6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrze onych:
6.6.1. Wszystkie dokumenty zło one w prowadzonym post powaniu s jawne, z wyj tkiem
informacji stanowi cych tajemnic przedsi biorstwa, zastrze onych przez składaj cego ofert , w
terminie nie pó niejszym ni wyznaczony termin składania ofert.
6.6.2. Wymienione powy ej dokumenty Wykonawca jest zobowi zany wydzieli w wybrany przez
siebie sposób, zapewniaj cy zachowanie tajemnicy przedsi biorstwa. Tak wydzielonych informacji
Zamawiaj cy nie b dzie ujawniał.
6.6.3. Udost pnienie zło onych ofert mo liwe b dzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po
dokonaniu przez Zamawiaj cego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrze onych,
niepodlegaj cych udost pnieniu.
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6.6.4. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji i dokumentów, których jawno wynika z innych
aktów prawnych, w tym mi dzy innymi z zapisu art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówie publicznych.
6.6.5. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z pó n. zm.) poprzez tajemnic przedsi biorstwa rozumie si nieujawnione do
wiadomo ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi biorstwa lub
inne informacje maj ce warto gospodarcz , co do których przedsi biorca podj ł niezb dne
działania w celu zachowania ich poufno ci.
6.7. Informacja o ograniczeniu mo liwo ci ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowi osoby niepełnosprawne.
Zamawiaj cy nie ogranicza mo liwo ci ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowi osoby niepełnosprawne.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI
ZAMAWIAJ CEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW,
A TAK E WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI
Z WYKONAWCAMI.
7.1. Zasady i formy przekazywania o wiadcze , wniosków i innych informacji.
7.1.1.Wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiaj cy i
Wykonawcy przekazuj sobie pisemnie, lub drog elektroniczn (poczta elektroniczna).
7.1.2. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiaj cego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej nale y kierowa na adres
Zamawiaj cego podany w pkt. 1 niniejszej SIWZ.
7.1.3. O wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiaj cego przekazywane za pomoc poczty elektronicznej nale y kierowa na adres poczty
elektronicznej Zamawiaj cego podany w pkt. 1 niniejszej SIWZ.
7.1.4. Ka da ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania o wiadcze ,
wniosków, zawiadomie oraz innych informacji przekazanych za pomoc poczty elektronicznej.
7.1.5. W przypadku, gdy przesłane za pomoc poczty elektronicznej o wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym post powaniu b d nieczytelne, Zamawiaj cy
mo e si zwróci o ponowne ich przesłanie w formie pisemnej.
7.2. Wyja nienie tre ci SIWZ:
7.2.1. Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci niniejszej SIWZ.
Zamawiaj cy udzieli wyja nie niezwłocznie, nie pó niej ni na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ, wpłyn ł do Zamawiaj cego
nie pó niej ni do ko ca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego w rozdziale 10 niniejszej
SIWZ terminu składania ofert.
7.2.2. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wpłynie do Zamawiaj cego pó niej ni do ko ca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego w rozdziale 10 niniejszej SIWZ terminu składania
ofert lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli wyja nie lub pozostawi
wniosek bez rozpoznania.
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7.2.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesuni cia terminu, o którym
mowa w pkt. 7.2.2. , po upłyni ciu którego Zamawiaj cy mo e pozostawi wniosek o wyja nienie
tre ci SIWZ bez rozpoznania.
7.2.4. Tre zapyta oraz udzielone wyja nienia zostan jednocze nie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania ródła zapytania oraz zamieszczone na
stronie internetowej okre lonej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ.
7.2.5. Nie udziela si adnych ustnych i telefonicznych informacji, wyja nie czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiaj cego Zapytania w sprawach wymagaj cych zachowania pisemno ci
post powania.
7.2.6. Zamawiaj cy nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7. 3. Modyfikacja tre ci SIWZ:
7.3.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikowa tre SIWZ.
7.3.2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostan wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszczone zostan na stronie internetowej okre lonej w rozdziale 1 niniejszej SIWZ.
7.3.3. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
równie pytania Wykonawców wraz z wyja nieniami staj si integraln cz ci SIWZ i b d
wi ce przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowi zania Wykonawcy odno nie do wcze niej
ustalonych terminów b d podlegały nowemu terminowi.
7.3.4. Je eli wprowadzona modyfikacja tre ci SIWZ nie prowadzi do zmiany tre ci ogłoszenia,
Zamawiaj cy mo e przedłu y termin składania ofert o czas niezb dny na wprowadzenie zmian w
ofertach, je eli b dzie to niezb dne.
7.3.5. Je eli wprowadzona modyfikacja tre ci SIWZ prowadzi do zmiany tre ci ogłoszenia
Zamawiaj cy zamie ci w Biuletynie Zamówie Publicznych "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zamieszczonego w Biuletynie Zamówie Publicznych", przedłu aj c jednocze nie termin składania
ofert o czas niezb dny na wprowadzenie zmian w ofertach, je eli spełnione zostan przesłanki
okre lone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówie publicznych.
7.3.6. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówie Publicznych" ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówie Publicznych" Zamawiaj cy zamie ci
informacj o zmianach na tablicy ogłosze oraz na stronie internetowej okre lonej w rozdziale 1
niniejszej SIWZ.
7.4. Wyja nienia w toku badania i oceny ofert:
7.4.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e wezwa Wykonawców do uzupełnienia
odpowiednich o wiadcze lub dokumentów potwierdzaj cych spełnienie warunków udziału w
post powaniu okre lonych przez Zamawiaj cego, lub pełnomocnictw, je eli spełnione zostan
przesłanki okre lone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówie publicznych.
Uzupełniane o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spełnianie przez Wykonawc
warunków udziału w post powaniu okre lonych przez Zamawiaj cego, nie pó niej ni w dniu, w
którym upłyn ł termin składania ofert.
7.4.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od Wykonawców wyja nie
dotycz cych tre ci zło onych ofert oraz wyja nie dotycz cych o wiadcze lub dokumentów
potwierdzaj cych spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w post powaniu.
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7.4.3. Zamawiaj cy poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego oferta została poprawiona.
7.4.4. Zamawiaj cy poprawia w ofercie inne omyłki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze SIWZ,
niepowoduj ce istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiaj c o tym Wykonawc , którego
oferta została poprawiona. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia dor czenia
zawiadomienia nie zgodził si na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.
7.4.5. Zamawiaj cy w celu ustalenia, czy oferta zawiera ra co nisk cen w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwróci si do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie
wyja nie dotycz cych elementów oferty maj cych wpływ na wysoko ceny.
7.4.6. Zamawiaj cy odrzuca ofert Wykonawcy, który nie zło ył wyja nie , lub je eli dokonana
ocena wyja nie potwierdza, e oferta zawiera ra co nisk cen w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
7.5. Osob ze strony Zamawiaj cego upowa nion do kontaktowania si z Wykonawcami
jest:
Osoba przeprowadzaj ca post powanie na zlecenie Zamawiaj cego:
imi i nazwisko: Andrzej Salej
Tel do pracy. (84) 677 67 40
e-mail: asalej@wszia.edu.pl
uwagi: od poniedziałku do pi tku w godz. 8:00 – 16:00
8. TERMIN ZWI ZANIA OFERT
8.1 Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert.
8.2. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert przez okres 30 dni.
8.3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu zwi zania ofert
Zamawiaj cy mo e tylko raz zwróci si do Wykonawców o wyra enie zgody na przedłu enie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłu szy jednak ni 60 dni.
8.4. Wykonawca mo e przedłu y termin zwi zania ofert samodzielnie, zawiadamiaj c o tym
Zamawiaj cego.
8.5. Odmowa wyra enia zgody na przedłu enie terminu zwi zania ofert nie powoduje utraty
wadium.
8.6. Przedłu enie terminu zwi zania ofert jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłu eniem
okresu wa no ci wadium, albo je eli nie jest to mo liwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłu ony okres zwi zania ofert . Je eli przedłu enie terminu zwi zania ofert dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowi zek wniesienia nowego wadium lub jego przedłu enia
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
9.1. Wykonawca mo e zło y jedn ofert .
9.2. Oferta musi by sporz dzona w j zyku polskim.
9.3. Ofert składa si pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej. Wymóg zachowania formy
pisemnej oznacza konieczno zło enia na niej własnor cznego podpisu – art. 78 Kodeksu
cywilnego. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci składania ofert w formie elektronicznej.
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9.4. Wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem oferty ponosi składaj cy ofert .
9.5. Tre oferty musi odpowiada tre ci SIWZ.
9.6. Oferta powinna by napisana pismem maszynowym, komputerowym albo r cznym w sposób
czytelny.
9.7. Wszelkie poprawki w tre ci oferty musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisuj cej ofert .
9.8. Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajduj cych
si w kopercie/opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.
9.9. Wszystkie strony oferty powinny by spi te (zszyte) w sposób trwały, zapobiegaj cy
mo liwo ci de kompletacji zawarto ci oferty. Zamawiaj cy zaleca, aby Wykonawca nie stosował
bindowania oferty, ze wzgl du na jej pó niejsz utrudnion archiwizacj .
9.10. Ofert nale y zło y w nieprzejrzystej, zamkni tej kopercie/opakowaniu w sposób
gwarantuj cy zachowanie poufno ci jej tre ci oraz zabezpieczaj cej jej nienaruszalno do terminu
otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawieraj ce ofert winno by zaadresowane do Zamawiaj cego
na adres podany w rozdziale 1. niniejszej SIWZ i opatrzone nazw , dokładnym adresem
Wykonawcy oraz oznaczone w sposób nast puj cy:
"Oferta na zakup wyposa enia do bada w projekcie "Opracowanie innowacyjnego modelu
transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska- Białoru - Ukraina 2007 - 2013”
Nie otwiera przed ………….. 2013r godz. 12:00
9.11. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za zdarzenia wynikaj ce z nienale ytego
oznakowania koperty /opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
9.12. W przypadku przesłania oferty poczt /kurierem Zamawiaj cy zaleca, ze wzgl du na
mo liwo
uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany
powy ej sposób.
9.13. Przygotowuj c ofert , Wykonawca winien dokładnie zapozna si z zawarto ci wszystkich
dokumentów składaj cych si na SIWZ, któr nale y odczytywa wraz z ewentualnymi
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiaj cego.
9.14. Opis szczegółowych wymaga dotycz cych dokumentów wymaganych w niniejszym
post powaniu znajduje si w rozdziale 6. „Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie maj
dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w post powaniu”.
niniejszej SIWZ.
9.15. Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, o wiadczenia i zał czniki, o
których mowa w SIWZ Zamawiaj cego. Ofert nale y przygotowa na podstawie zał czonych
materiałów przetargowych, podaj c cen , wyliczon zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 11
SIWZ.
9.16. Oferta oraz wszystkie wymagane zał czniki powinny byt podpisane przez upowa nionego
przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z aktem rejestracyjnym wykonawcy,
wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
9.17. Je eli oferta i zał czniki zostan podpisane przez upowa nionego przedstawiciela jest on
zobowi zany do przedło enia wła ciwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
9.18. W przypadku podpisania oferty przetargowej wraz z zał cznikami, o wiadcze i dokumentów
przez osoby inne ni wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty nale y doł czy oryginalne
pełnomocnictwo lub kopi potwierdzon notarialnie, dla tych osób wystawione przez osoby
wskazane w akcie rejestracyjnym wykonawcy.
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9.19. Zamawiaj cy zaleca, aby Wykonawca wykorzystał zał czone wzory dokumentów –
zał czników do SIWZ. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny by wypełnione, a w
szczególno ci musz zawiera wszystkie wymagane informacje i dane.
9.20. Oferta ponadto winna zawiera :
- wypełniony dokładnie, zgodnie ze SIWZ i podpisany wzór oferty przetargowej – zalecany druk
oferty stanowi zał czniki nr 4 do niniejszej SIWZ (Wykonawca musi zawrze wszystkie
informacje i o wiadczenia okre lone we wzorze formularza),
9.21. Podpisy na ofercie przetargowej, o wiadczeniach i dokumentach powinny by czytelne albo
opatrzone imienn piecz tk .
9.22. Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w tre ci oferty powinny by parafowane przez osoby
wskazane w podpunkcie 9.16 lub 9.17. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniej c .
9.23. W ofercie przetargowej Wykonawca przedstawi sposób realizacji dostawy:
9.24. Wykonawca w ofercie musi udowodni , i minimum realizował jedno zamówienie dla
szkoły wy szej lub innej instytucji.
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1. Oferty nale y przesła /składa do dnia 28 sierpnia 2013r., do godziny 12:00 na adres
Zamawiaj cego podany w rozdziale 1. niniejszej SIWZ.
10.2. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa zło on przez siebie ofert , pod
warunkiem, e zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Zmiany dotycz ce tre ci oferty powinny by przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na
adres Zamawiaj cego podany w rozdziale 1., w sposób opisany w rozdziale 9 . "Opis sposobu
przygotowania ofert” niniejszej SIWZ i dodatkowo opatrzone napisem "Zmiana". Podobnie w
przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty-opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone
w podany wy ej sposób b d otwierane w pierwszej kolejno ci. Wykonawca nie mo e wycofa
oferty ani wprowadza jakichkolwiek zmian w tre ci oferty po upływie terminu składania ofert.
10.4. Otwarcie zło onych ofert nast pi w dniu 28 sierpnia 2013r. o godzinie 14:00 w siedzibie
Zamawiaj cego, pokój 34.
10.5. Otwarcie ofert jest jawne.
10.6. Bezpo rednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jak Zamawiaj cy zamierza
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostan nazwy (firmy)
oraz adresy wykonawców, a tak e informacje dotycz ce ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatno ci zawartych w ofertach. Informacje te zostan przekazane
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
10.7. Oferty otrzymane przez zamawiaj cego po terminie składania ofert, zostan niezwłocznie
zwrócone wykonawcom bez otwierania.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
11.1. Wykonawca poda cen za wykonanie zamówienia w Ofercie przetargowej. Cen nale y
poda w złotych polskich cyfrowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
11.2.Wykonawca okre li cen na wszystkie elementy zamówienia, zgodnie z tabel w Ofercie
przetargowej, wypełniaj c odpowiednio wszystkie jej pola.
11.3.Cena oferty powinna obejmowa wszystkie elementy wyszczególnione przy okre leniu
przedmiotu zamówienia oraz zawiera podatek VAT.
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11.4.Cena zostanie ustalona na okres obowi zywania umowy i nie b dzie podlega zmianom.
11.5.Ocenie podlega b dzie cena brutto oferty.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
12.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy b dzie kierowa si nast puj cymi
kryteriami i ich znaczeniem oraz w nast puj cy sposób b dzie ocenia oferty w
poszczególnych kryteriach:

12.2

W kryterium „Cena” najwy sz liczb punktów (100 pkt.) otrzyma oferta
zawieraj ca najni sz cen brutto, a ka da nast pna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów w kryterium „cena” = (cena oferty najni ej skalkulowanej x 100: cena oferty
ocenianej.
Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwi ksz liczb punktów.
13. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA DOPEŁ NIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
13.1. Zamawiaj cy uniewa ni całe post powanie o udzielenie zamówienia je eli:
1) Nie zło ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu,
2) Cena najkorzystniejsza oferty przewy sza kwot , któr zamawiaj cy zamierza przeznaczy na
sfinansowanie zamówienia, a zamawiaj cy nie mo e zwi kszy tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty,
3) Zostały zło one oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4) Wyst piła istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e prowadzenie post powania lub
wykonanie zamówienia nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na było wcze niej tego
przewidzie .
5) Post powanie obarczone jest niemo liw do usuni cia wad uniemo liwiaj c zawarcie
niepodlegaj cej uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2. O uniewa nieniu post powania o udzielenie zamówienia zamawiaj cy zawiadomi
równocze nie wszystkich wykonawców, którzy:
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a) ubiegali si o udzielenie zamówienia w przypadku uniewa nienia post powania przed upływem
terminu składania ofert,
b) zło yli oferty- w przypadku uniewa nienia post powania po upływie terminu składania ofert,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.3. W przypadku uniewa nienia post powania o udzielenia zamówienia zamawiaj cy na wniosek
wykonawcy, który ubiegał si o udzielenia zamówienia, zawiadomi o wszcz ciu kolejnego
post powania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
13.4. Zamawiaj cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13.5. Zamawiaj cy podpisze umow z wykonawc , który przedło y najkorzystniejsz ofert z
punktu widzenia kryteriów przyj tych w niniejszej specyfikacji.
13.6. Zamawiaj cy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców,
podaj c w „ Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególno ci:
1) Nazw (firm ) albo imi i nazwisko, siedzib albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy,
którego ofert wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,
siedziby albo miejsce zamieszania i adresy wykonawców, którzy zło yli oferty, a tak e punktacj
przyznan ofertom w ka dym kryterium oceny ofert i ł czn punktacj ;
2) Informacj o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i
prawne;
3) Informacj o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia,
podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) Informacj o terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego mo e by zawarta.
13.7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli
zostało ono przesłane faksem lub droga elektroniczn , lub
2) W terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, je eli
zostało ono przesłane pisemnie,
3) W przypadku, gdy w post powaniu nie odrzucono adnej oferty oraz nie wykluczono adnego
wykonawcy, mo liwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
13.8. Miejsce i termin podpisania umowy zostan uzgodnione z wyłonionym wykonawc .
13.9. W przypadku, gdy oka e si , e wykonawca, którego oferta została wybrana, b dzie uchylał
si od zawarcia umowy, zamawiaj cy mo e wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, e zachodzi jedna z przesłanek
uniewa nienia post powania.
13.10. Je eli wyłoniony Wykonawca prowadzi działalno gospodarcz podlegaj c wpisowi do
ewidencji działalno ci gospodarczej, obowi zany b dzie przed podpisaniem umowy do
dostarczenia aktualnego za wiadczenia, potwierdzonego "za zgodno z oryginałem".
13.11. Wykonawca przed zawarciem umowy poda Zamawiaj cemu warto umowy bez podatku od
towarów i usług (warto netto).
14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN WPROWADZONE
DO TRE CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE ELI ZAMAWIAJ CY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
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14.1. Je eli Zamawiaj cy dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia
publicznego zostanie zawarta z Wykonawc , który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania
zawarte w SIWZ oraz którego oferta oka e si najkorzystniejsza.
14.2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzgl dnieniem
postanowie wynikaj cych z tre ci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy.
14.3. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci prowadzenia rozlicze w walutach obcych.
Rozliczenia Pomi dzy Wykonawc a Zamawiaj cym b d dokonywane w złotych polskich (PLN).
14.4. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane b dzie niniejsze zamówienie
publiczne, zawiera zał cznik nr 5 do niniejszej SIWZ - wzór umowy.
14.5. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo zmian tre ci zawartej umowy w nast puj cych
okoliczno ciach:
1) nast pi zmiana powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym wpływ na
realizacj przedmiotu zamówienia;
2) konieczno
wprowadzenia zmian b dzie nast pstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomi dzy Zamawiaj cym a inn ni Wykonawca stron , w tym instytucjami
nadzoruj cymi realizacj projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie;
3) wynikn rozbie no ci lub niejasno ci w rozumieniu poj u ytych w niniejszej umowie, których
nie mo na usun
w inny sposób a zmiana b dzie umo liwia usuni cie rozbie no ci i
doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
4) zmiana terminu realizacji poszczególnych bada w ramach zamówienia b dzie korzystna dla
Zamawiaj cego i nie b dzie zagra a prawidłowej realizacji całego zamówienia;
5) konieczno wprowadzenia zmian b dzie nast pstwem zmian organizacyjnych po stronie
Zamawiaj cego, w tym w szczególno ci w jego strukturze organizacyjnej.

15. POUCZENIE O
RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁ UGUJ CYCH
WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
15.1. Zgodnie z art. 179 Prawa zamówie publicznych, rodki ochrony prawnej (odwołanie, skarga
do s du) w niniejszym post powaniu przysługuj wykonawcom, a tak e innym podmiotom, je eli
ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub mo e ponie szkod w wyniku naruszenia
przez zamawiaj cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych.
15.2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ rodki ochrony prawnej przysługuj równie
organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia rodków ochrony prawnej
prowadzon przez Prezesa Urz du Zamówie Publicznych.
15.3. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez zamawiaj cego w
post powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno ci, do której zamawiaj cy jest
zobowi zany na podstawie ustawy, mo na wnie odwołanie.
15.4. W niniejszym Post powaniu odwołanie przysługuje wył cznie wobec czynno ci:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w post powaniu,
b) wykluczenia odwołuj cego z post powania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołuj cego.
w pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
15.5. W przypadku:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez Zamawiaj cego, lub
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2) zaniechania czynno ci, do której Zamawiaj cy jest zobowi zany na Podstawie ustawy, na które
nie przysługuje w niniejszym post powaniu odwołanie, Wykonawca mo e w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowa o nich Zamawiaj cego. W przypadku
uznania zasadno ci przekazanej informacji zamawiaj cy powtórzy czynno ci albo dokona
czynno ci zaniechanej, informuj c o tym Wykonawców.
15.6. Odwołanie powinno wskazywa czynno lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której
zarzuca si niezgodno z przepisami ustawy, zawiera zwi złe przedstawienie zarzutów, okre la
danie oraz wskazywa okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwołania.
15.7. Odwołuj cy przesyła kopi odwołania zamawiaj cemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna si z jego tre ci przed upływem
tego terminu. Domniemywa si , i zamawiaj cy mógł zapozna si z tre ci odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, je eli przesłanie jego kopii nast piło przed upływem terminu
do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okre lonych w art. 27 ust. 2. Ustawy Prawo
zamówie publicznych to jest faksem lub drog elektroniczn .
Odwołanie wnosi si :
- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynno ci zamawiaj cego stanowi cej podstaw
jego wniesienia – je eli zostały przesłane faksem lub droga elektroniczn , albo w terminie 10 dni
je eli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec tre ci ogłoszenia o zamówieniu a tak e wobec postanowie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie:
- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiaj cego.
Odwołanie wobec innych czynno ci ni wymienione powy ej wnosi si w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na było powzi
wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia.
15.8. Je eli Zamawiaj cy mimo takiego obowi zku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi si nie pó niej ni w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia
2) 1 miesi ca od dnia zawarcia umowy, je eli Zamawiaj cy nie zamie cił w Biuletynie Zamówie
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
15.9. Odwołanie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc
wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
15.10. Odwołuj cy przesyła kopi odwołania Zamawiaj cemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna si z jego tre ci przed upływem tego
terminu. Domniemywa si , i zamawiaj cy mógł zapozna si z tre ci odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, je eli przesłanie jego kopii nast piło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomoc jednego ze sposobów okre lonych w art. 27 ust. 2. Ustawy Prawo zamówie
publicznych to jest drog elektroniczn lub faksem.
15.11. Brak przekazania Zamawiaj cemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie okre lonym
powy ej, stanowi jedn z przesłanek odrzucenia odwołania Przez Krajow Izb Odwoławcz .
15.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec tre ci ogłoszenia o zamówieniu lub postanowie
SIWZ Zamawiaj cy mo e przedłu y termin składania ofert.
15. 13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
zwi zania ofert ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajow Izb
Odwoławcz .
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15.14. Kopi odwołania Zamawiaj cy:
1) przeka e niezwłocznie innym Wykonawcom uczestnicz cym w post powaniu o udzielenie
zamówienia,
2) zamie ci równie na stronie internetowej okre lonej w pkt 1.z niniejszej SIWZ, je eli odwołanie
dotyczy tre ci ogłoszenia o zamówieniu lub postanowie SIWZ, wzywaj c Wykonawców do
przyst pienia do post powania odwoławczego.
15.15. Przyst pienie do post powania odwoławczego Wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazuj c stron , do której przyst puje i interes w uzyskaniu
rozstrzygni cia na korzy strony, do której przyst puje.
15.16. Przyst pienie do post powania odwoławczego dor cza si Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi
przesyła si Zamawiaj cemu oraz Wykonawcy wnosz cemu odwołanie.
15.17. Odwołanie podlega b dzie rozpoznaniu Przez Krajow Izb Odwoławcz , je eli nie
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
15.18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom post powania
odwoławczego przysługuje skarga do S du.
15.19. Pozostałe informacje dotycz ce rodków ochrony prawnej znajduj si w Dziale VI Prawa
zamówie publicznych " rodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ustawy Prawo zamówie
publicznych.
16. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE PROTOKOŁ U POST POWANA
16.1. Oferty, opinie biegłych, o wiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiaj cego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia Publicznego
stanowi zał czniki do protokołu post powania.
16.2. Protokół wraz z zał cznikami jest jawny. Zał czniki do protokołu udost pnia si po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewa nieniu post powania.
16.3. Oferty s jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia si informacji stanowi cych tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli
Wykonawca - nie pó niej ni w terminie składania ofert zastrzegł, e nie mog one by
udost pniane.
16.4. Udost pnienie protokołu lub zał czników do protokołu odbywa si b dzie wg poni szych
zasad.
1) Zamawiaj cy udost pnia wskazane dokumenty po zło eniu wniosku,
2) Zamawiaj cy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udost pnianych dokumentów i informacji,
3) Udost pnienie dokumentów odbywa si b dzie w obecno ci Pracownika Zamawiaj cego,
4) Wykonawca nie mo e samodzielnie kopiowa lub utrwala tre ci zło onych ofert za pomoc
urz dze lub rodków technicznych słu cych do utrwalania obrazu,
5) Udost pnienie mo e mie miejsce wył cznie w siedzibie Zamawiaj cego oraz w czasie godzin
jego pracy-urz dowania.
16.5. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiaj cy prze le kopi protokołu lub zał czników poczt ,
faksem lub drog elektroniczn , z zastrze eniem, e je eli z przyczyn technicznych przesłanie
dokumentów b dzie znacz co utrudnione, Zamawiaj cy poinformuje o tym Wykonawc oraz
wska e sposób, w jaki mog one by udost pnione.
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16.6. Kopiowanie dokumentów w zwi zku z ich udost pnieniem Wykonawcy, Zamawiaj cy
wykonuje odpłatnie (0,20 zł za 1 stron ).
16.7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maj przepisy ustawy Prawo zamówie
Publicznych, Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 pa dziernika 2010 r. w
sprawie protokołu post powania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r Nr 113,
poz. 759) oraz Kodeks cywilny.
17. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJ CEGO, JE ELI ZAMAWIAJ CY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SI
DROG ELEKTRONICZN .
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