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Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:
 „Zamawiający” – Gmina Dobra
 „SIWZ” – niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
 „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale III oraz załączniku nr 3 – wzorze umowy
 ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę na wykonania Zamówienia.
ROZDZIAŁ I
Nazwa i adres Zamawiającego
1.1 Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Publiczna Szkoła Podstawowa im Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn
tel.: 91-483-13-40,
Godziny pracy: poniedziałek -piątek 8:00 -15:00.
Adres strony internetowej: www.pspmierzyn.pl
1.2. Podstawowe dane o Zamawiającym.


e-mail: szkola@pspmierzyn.pl



Regon: 001223601



NIP: 851-294-80-83
ROZDZIAŁ II
Tryb udzielenia zamówienia

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), aktów wykonawczych
do ustawy oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych
do ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ III
Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.
2. Nazwy i Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) dla przedmiotu
zamówienia:
CPV: 90919000 - 2 Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych.
3. Zgodnie z artykułem 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wymaga zatrudnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- zamiatanie, sprzątanie i mycie podłóg,
- opróżnianie i mycie koszy na śmieci, koszy do segregacji odpadów,
- sprzątanie toalet i czyszczenie urządzeń sanitarnych, armatury,
- dbanie o czystość szczotek wc w sanitariatach, pojemników na papier toaletowy, uchwytów na
ręczniki oraz pojemników na śmieci,
- mycie klamek i kontaktów, barierek i poręczy na schodach (w tym dezynfekowanie),
- mycie szyb,
- mycie stolików, krzeseł , ławek, biurek, mebli w tym mebli tapicerowanych
- mycie parapetów okiennych (wewnętrznych i zewnętrznych),
- bieżące zaopatrzenie sanitariatów w papier toaletowy, mydło w płynie, mydło w pianie i worki na
śmieci,
- usuwanie pajęczyn, czyszczenie lamp i luster,
- czyszczenie skrzynek metalowych na gaśnice i hydrantów wewnętrznych,
- czyszczenie grzejników,
- odkurzanie wykładzin dywanowych i dywanów,
- odkurzanie i pielęgnacja mebli,
- mycie tablic i gablot,
- mycie platform dla niepełnosprawnych,
- mycie lodówki,
- czyszczenie przy użyciu odpowiednich środków, komputerów w pracowniach komputerowych oraz
stanowisk w pracowniach językowych
- sprzątanie pryszniców,
- czyszczenie telewizorów i sprzętu biurowego,
- mycie glazury,
- nabłyszczanie i konserwacja podłóg przy użyciu maszyn czyszczących,
- odkurzanie rolet materiałowych,
- mycie drabinek, siedzisk na trybunach oraz urządzeń sportowych,
- czyszczenie odbojników pcv,
- czyszczenie szafek w tym także kuchennych
- mycie kratek wentylacyjnych,
- mycie okien z szybami i ramami
- mycie przy użyciu technik alpinistycznych szyb nieotwieranych,
- czyszczenie koszy do koszykówki wraz z umocowaniami,
- mycie klocków i zabawek,
- odkurzanie kanałów wentylacyjnych oraz czyszczenie opraw oświetleniowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie określonym w
pkt 1, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.).
5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym
niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia do wglądu kopii umów o
pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których
mowa w ppkt 1. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. W przypadku braku uzyskania zgody pracownika wykonawca przedłoży
oświadczenie pracownika wykonującego czynności wymienione w pkt 1 , że został
zatrudniony na postawie umowy o pracę.
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami
wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez

Zamawiającego zgodnie pkt 3, lub oświadczeń pracowników, że zostali zatrudnieni na
odstawie umowy o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar
umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym
niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia pracownika
wykonującego czynności wymienione w pkt 1 , że został zatrudniony na postawie umowy o
pracę.
8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń pracowników, że zostali zatrudnieni na
odstawie umowy o pracę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar
umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
ROZDZIAŁ IV
Termin wykonania zamówienia
1.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.

2. Realizacja zamówienia od dnia 14.08.2017 do dnia 29.06.2018r.

ROZDZIAŁ V
Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia z postępowania
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy.
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy zamawiający wykluczy wykonawcę, 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).
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy zamawiający wykluczy wykonawcę, który, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 7 pkt 3 ustawy wykluczenie z przesłanek o których mowa
w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy następuje jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia
będącego podstawą wykluczenia.
Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie

ust. art. 24 ust. 8 Ustawy.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna, ze powyższy warunek został spełniony, gdy wykonawca wykaże,
że posiada dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 150 000,00 zł.
c) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Ubiegać się o zamówienie mogą Wykonawcy, którzy wykażą że dysponują
odpowiednim potencjałem technicznym:
1) profesjonalną maszyną czyszczącą przeznaczoną do czyszczenia podłóg ze
zbiornikiem wodnym umożliwiającym zmywanie i odsysanie.
2. Zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP zamawiający przewiduje w niniejszym postepowaniu
możliwość dokonania najpierw oceny ofert a następnie zbadania , czy wykonawca którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postepowaniu
ROZDZIAŁ VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw wykluczenia
1.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek
wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenia własne aktualne na dzień
składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
własne, o których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3.

W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie dwóch lub więcej
Wykonawców, powinni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu
oraz załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2
Ustawy, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.

Zamawiający zastrzega sobie, po dokonaniu wyboru wykonawcy, prawo żądania przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4
ustawy.

8.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniach własnych, o których mowa w ust. 1.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją.
12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1.
13. Zgodnie z art.24 aa Ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. tzn.
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego,
a) brak podstaw wykluczenia. tj.:
1) aktualny 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 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
W przypadku oferty wspólnej wyżej wymieniony odpis składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną. Wyżej wymieniony dokument należy złożyć w oryginale lub
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ ;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden
wspólny ww. wykaz.
a)
b)

15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń własnych, o których mowa w ust. 2, dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda, w wyznaczonym przez siebie terminie, odpisu 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 na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,
Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie żąda od Wykonawcy, który polega na
zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego a ust. 20.
Przepisy art. 22 i 23 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust 20 i 21 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty. W przypadku dokumentów
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego w języku obcym
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia tłumaczenia na język polski.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust.
20 i 21, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 Ustawy,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

24. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w rozdziale VI ust. 20 SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
25. W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełniania
warunku zostaną przeliczone na złote (PLN) po średnim kursie NBP danej waluty do PLN z dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
26 Inne niezbędne dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
1) formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Wykaz narzędzi;

3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 150 000,00 zł.
ROZDZIAŁ VII
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1.

Zamawiający urzęduje w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00.

2.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną).

3.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane pisemnie należy kierować na adres Zamawiającego podany
w rozdziale I SIWZ.

4.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane za pomocą faksu należy kierować na adres mailowy
Zamawiającego podany w rozdziale I SIWZ.

5.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego.

6.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby pytania przesłane drogą elektroniczną były
przesyłane również w wersji edytowalnej.

7.

Każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.

8.

W przypadku, gdy przesłane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w
postępowaniu będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za
pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

9.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić 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.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
12. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści informację na stronie
internetowej.

13. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.
14. Zamawiający upoważnia do kontaktowania się z Wykonawcami, za pośrednictwem środków
opisanych powyżej:
- W sprawach merytorycznych – p. Iwona Kacperska-Kufel tel. 91-483-13-40;
15. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.pspmierzyn.pl
16. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem,
elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu, stosownie
do formy przekazu.
17. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
19. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

ROZDZIAŁ VIII
Wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ IX
Termin związania ofertą
1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
ROZDZIAŁ X
Opis sposobu przygotowania ofert oraz wypełnienia oświadczenia własnego Wykonawcy

1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego

załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Oświadczenie własne wykonawcy, załącznik 2 i 3 do SIWZ;

2.

Instrukcja wypełnienia oświadczenia własnego zawarta jest w treści dokumentu.

3.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie do
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką).

4.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.

Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty w postępowaniu
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6.

Oferta, oświadczenie własne oraz miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być

podpisana przez osobę(y) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ wykonawców.
7.

Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.

8.

Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

9.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego
z nich dotyczą.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała oświadczenia
i dokumenty nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym,
załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami
prawa cywilnego. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale lub kopii wierzytelnej
sporządzonej przez notariusza.
12. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Wszystkie zapisane strony oferty należy ponumerować. Brak ponumerowania nie skutkuje
odrzuceniem oferty.
14. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
15. Oferta oraz oświadczenia, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
18. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
20. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 7 Ustawy.
21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.
23. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
25. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce),
przy czym kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn
Oferta do postępowania przetargowego nr sprawy: PSPM.311.2.2017
Nie otwierać przed dniem 31.07.2017 r. godzina 9:30

26. Na kopercie (paczce) oprócz opisu oferty należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
27. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę..
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
28. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób co oferta i opatrzone napisem „Zmiana”. Koperty oznaczone „Zmiana” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
29. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam
sposób co oferta. Dodatkowo kopertę, w której jest przekazywane to powiadomienie należy
opatrzyć napisem „Wycofanie”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze
złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane
30. Oświadczenie dotyczące wycofania oferty winno być podpisane przez te same osoby, które
złożyły ofertę, względnie przez osoby prawidłowo umocowane. Ofertę może wycofać wyłącznie
osoba uprawniona do reprezentacji Wykonawcy lub posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.
31. Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest oznaczyć opakowanie tak jak
podano ust. 25 oraz dodatkowo napisem „Oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej”.
32. Wycofana oferta może zostać zwrócona najwcześniej podczas otwarcia ofert lub odesłana
Wykonawcy po otwarciu ofert.
33. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch
ofert, co spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
34. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzeże, że
nie mogą być one udostępnione i jednocześnie wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. . Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust.4.
35. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
36. Zamawiający zaleca, by informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem: “INFORMACJE
STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstw oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
37. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
są: nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

ROZDZIAŁ XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa im.
Przyjaciół Dzieci ul. Kolorowa 27, 72-006 Mierzyn, parter, sekretariat, w terminie do dnia
31.07.2017r. do godziny 10:00.
2.

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

3.

Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

4.

Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona
adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę
i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób
gwarantujący ich nienaruszalność.

5.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.07.2017r. o sekretariacie na parterze w budynku
Szkoły przy ul. Kolorowej 27, 72-006 Mierzyn o godz. 10:00.

6.

Posiedzenie Komisji Przetargowej związane z otwarciem ofert odbędzie się z podziałem na część:
jawną i niejawną

7.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

8.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje określone w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień
publicznych.

9.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych

w ofertach.
ROZDZIAŁ XII
Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Wykonawca zobowiązany jest podać wartość netto a także cenę oferty w formularzu oferty
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).

2.

Cena (brutto) = Wartość (netto) + kwota należnego podatku VAT

3.

W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlegają obciążeniu podatkiem od towarów i
usług i innymi podatkami i opłatami, jeżeli występuje taki obowiązek. Stawkę podatku
Wykonawca winien wskazać w ofercie cenowej.

4.

Oferowana cena jest ceną ryczałtową (stałą).

5.

Cena nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji Zamówienia.

6.

Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc
po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

7.

Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli
parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej parametr setny zaokrągla się w górę.

8.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie złoty polski
(PLN).

9.

Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XIII
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe
kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %

cena najniższa
C = ------------------------------------ x 100 x waga 60 %
cena oferty ocenianej
2) Termin płatności faktury– 40 %
Przez termin płatności Zamawiający rozumie termin, w którym Zamawiający zapłaci
Wykonawcy za wykonanie usługi. Minimalnym terminem jest 21 dni od dnia dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego protokołu odbioru robót, a maksymalnym 30
dni. Jeżeli wykonawca w swojej ofercie, zaproponuje termin płatności dłuższy niż 30 dni od dnia
dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, do oceny ofert w kryterium
„termin płatności” zostanie przyjęty termin 30-dniowy, czyli maksymalny zgodny z możliwościami
i żądaniem Zamawiającego zawartym w SWIZ.
W ramach kryterium „termin płatności” wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie
według następującego wzoru:
Termin płatności oceniany
TPF = -------------------------------------------- x 100 x waga 40 %
termin płatności najdłuższy
2. 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, który uzyska najwyższą ilość punktów.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 91 ust. 5 ustawy
PZP). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
4.
Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, , Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w szczególności w zakresie:
1) oszczędności

metody

wykonania

zamówienia,

wybranych

rozwiązań

technicznych,

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) Wynikającymi z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o
co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.;
6.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

7.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SIWZ.

9.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)

wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni
do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5)

dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6)

nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7)

unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Ustawy, informacja, o której mowa w ust. 1
pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
11. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1 i 5–7, na stronie
internetowej.
12. Zamawiający może nie ujawnić informacji, o których mowa w ust. 12, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Zamawiający
unieważnia postępowanie.
14. O unieważnieniu postępowania
Wykonawców, którzy:

Zamawiający

zawiadomi

równocześnie

wszystkich

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
ROZDZIAŁ XIV
Zawarcie umowy
1.

Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:
1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym

załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 Ustawy).
3) Umowa zostanie zawarta, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie o którym

mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2) lub art. 94 ust. 2 Ustawy.

ROZDZIAŁ XV
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ROZDZIAŁ XVI
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
1.

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy: odwołanie i skarga.

2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu, 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 zdanie drugie
Ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3.

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 jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.

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.

5.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Rozdział XVII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ XVIII
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

…….…………………………
zatwierdził w imieniu Zamawiającego

