Oznaczenie sprawy: dostawa systemu kina cyfrowego 2D
Nr zamówienia: MD-1/2012

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZNAK MD-1/2012
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 200.000,00 euro
tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w §1. pkt.2) litera a) Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 r. (Dz. U. Nr 282, poz. 1649) wydanego na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

Przedmiot zamówienia: „Dostawa systemu kina cyfrowego 2D na potrzeby Centrum Spotkań
Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu"

Przedmiot główny: CPV: 38 65 20 00 0
Nazewnictwo wg CPV: Projektory filmowe

Postępowanie prowadzone jest w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Elbląg, sierpień 2012
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1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID
Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
tel. 55 611 20 50, fax 55 611 20 60
www.swiatowid.elblag.pl
NIP: PL 578-00-14-019
REGON: 000951445

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1
3.2
3.3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu kina cyfrowego 2D na potrzeby kina
ŚWIATOWID działającego w Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego
SIWZ.
Zamawiający nie zastrzega sobie, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom - natomiast żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie powierzy on podwykonawcom.

4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Data rozpoczęcia:
Data zakończenia:

Data udzielenia zamówienia
do 25.10.2012r.

5 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. W przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania
w ofercie tej części zamówienia.
2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty na warunkach
określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

6 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
Ustawy Pzp w zakresie:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania spełniania warunku:
W zakresie warunku, o którym mowa powyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest
wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania spełniania warunku:
W zakresie warunku, o którym mowa powyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest
wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
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Opis sposobu dokonywania spełniania warunku:
W zakresie warunku, o którym mowa powyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest
wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania spełniania warunku:
W zakresie warunku, o którym mowa powyżej, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia nie jest
wymagane spełnianie przez wykonawców żadnych szczególnych wymogów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia, metodą spełnia / nie spełnia.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7 WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, co do których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się:
1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a.wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości
umowy;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
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prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządy, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, metodą spełnia /
nie spełnia.

8 WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
8.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do ofert należy załączyć:
1. Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie składa podmiot (pełnomocnik) uprawniony do reprezentowania na
zewnątrz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis
lub czytelny podpis osoby uprawnionej).
2. Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Treść
wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa podmiot (pełnomocnik)
uprawniony do reprezentowania na zewnątrz Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (pieczątka i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej).
3. Dane techniczne i/lub karty katalogowe, na podstawie których możliwe będzie ustalenie, czy
spełnione są wymagania techniczne stawiane przedmiotowi zamówienia, określone w SIWZ (w
szczególności w załączniku nr 6 do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
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przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.2.1 – 8.2.2
SIWZ.
8.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych należy do oferty załączyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią jak w Załączniku 3 SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (treść oświadczenia osoby fizycznej stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ składa dokument wystawiony w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8.4 Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te
podmioty.
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane lub poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na
zewnątrz Wykonawcy (pieczątka i podpis lub czytelny podpis). Dokumenty wystawione przez inne
organy muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez
osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na zewnątrz Wykonawcy (pieczątka
i podpis lub czytelny podpis).
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.6 Inne oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy
załączyć do oferty:
1. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez
osobę
(osoby)
uprawnioną
(uprawnione)
do
reprezentowania
na
zewnątrz
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pieczątka i
podpis lub czytelny podpis). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w formularzu ofertowym należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wypełnione zestawienie oferowanego sprzętu stanowiące załącznik nr 1a do SIWZ.
3. pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeżeli jakikolwiek
dokument jest podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania na
zewnątrz posiadającą (posiadające) stosowne pełnomocnictwo,
4. pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia,
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8.7 Zamawiający informuje, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert dokonał zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane.
Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert.

9 POROZUMIEWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku
polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem należy niezwłocznie
potwierdzić pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po
upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści
na stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił
specyfikację.
Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:
Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID
Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Monika Denisiuk – Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień publicznych

10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub
notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa.
W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się
udzielenie zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może żądać przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Ofertę składa się w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w jego siedzibie, pokój 31 (I piętro)
2. Termin składania ofert upływa dnia 7 września 2012r. o godz. 12.00.
3. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach,
zaadresowanych na adres Zamawiającego. Koperta zewnętrzna winna posiadać oznaczenie:
„OFERTA MD-1/2012 nie otwierać do dnia 7 września 2012r., do godz. 12.30”. Koperta
wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zmianę oferty zaleca się przygotować i oznaczyć jak ofertę a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę
dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA".
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości:
• mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.
6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 7 września 2012r. o godz. 12.30 w pokoju 38 (I
piętro). Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

14 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
W formularzu oferty należy podać cenę (brutto) wykonania zamówienia. Cena nie podlega waloryzacji.

15 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny
ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym
znaczeniu:
cena brutto (C) - 100 %
Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób oceny ofert:
Oferta z najniższą ceną otrzymuje maksymalną liczbę punktów bazowych (100 pkt.) przemnożoną
przez procent wagi stosowanego kryterium oceny ofert. Inne wartości odnoszone będą
proporcjonalnie do tej bazy, a punktacja ofert obliczana będzie wg wzorów:

Sposób obliczenia C:
C =

cena (brutto) najniższa
cena (brutto) badanej oferty

x 100 pkt x 100%

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

16 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do
SIWZ, w terminie podanym przez Zamawiającego.
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17 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18 ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH
Wzór Umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowi Załącznik nr 5 do
SIWZ.

19 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środki ochrony prawnej
przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków
ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.
Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:
• wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
• opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
• odrzucenia oferty odwołującego.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. 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.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6. 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 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:
• 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w
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przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 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 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w ppkt 8. i 9. wnosi się w terminie:
• 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
• w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
• w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na orzeczenie
Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
UWAGA! Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy w związku z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu
rozpoznawania odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej
albo
elektronicznej
opatrzonej
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wraz z
załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę,
wnoszone drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz dalsze pisma wnoszone tą drogą w sprawie,
przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie
internetowej Urzędu Zamówień Publicznej (www.uzp.gov.pl). Odwołania oraz przystąpienia
wnoszone w inny sposób niż wskazany wyżej nie będą rozpatrywane.
1.

20 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI
SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAMAWIAJĄCY

DOPUSZCZA

Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

21 MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22 INFORMACJE
O
PRZEWIDYWANYCH
ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7 LUB
ART. 134 UST. 6 PKT 3 I 4, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
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23 OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE
WARUNKI,
JAKIM
MUSZĄ
ODPOWIADAĆ
OFERTY
WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

24 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY
ZAMAWIAJĄCEGO,
JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY
POROZUMIEWANIE SIĘ DROGA ELEKTRONICZNĄ

INTERNETOWEJ
DOPUSZCZA

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

25 INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

26 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

27 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU
POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

W

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji opisanych
w art. 93 ust. 4 Pzp.

28 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1.
2.
3.
4.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Formularz ofertowy.
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Treść oświadczenia w zakresie art. 22 ust. 1 i 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
ZAŁĄCZNIK NR 3 - Treść oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.
ZAŁĄCZNIK NR 4 - Treść oświadczenia osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
5. ZAŁĄCZNIK NR 5 - Wzór Umowy.
6. ZAŁĄCZNIK NR 6 – Opis przedmiotu zamówienia.
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