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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
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(WARTOŚĆ POWYŻEJ 207.000 EURO)
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Kowalewo Pomorskie, dnia 11.08.2014 roku
I. Zamawiający.
Pełna nazwa Zamawiającego: GMINA KOWALEWO POMORSKIE
Adres: ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
REGON: 871118595, NIP: 5030022196
Telefon centrala: 056-684-10-24,
tel. faks: 056-684-10-71
Zwanym dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy (wartość powyżej 207.000
euro).
Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
„Zamawiający” - Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo
Pomorskie.
„Postępowanie” - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
„SIWZ” - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z późn.
zmianami.
„Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w IV rozdziale.
„Wykonawca” - podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
zamówienia.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
b. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231)
c. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692)
d. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1735).
e. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie
wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
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f.
g.
h.
i.
j.

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010r. Nr 41,
poz. 238).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010r Nr 48,
poz. 280).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
(Dz. U. z 2013r., poz. 232).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r. Nr
223, poz. 1458).
Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198
z późn. zm.).
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
z późn. zm.).

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego art. 10 ust. 1, art. 39 - 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
III. Oznaczenie postępowania.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
IB.042.2.6.1.2014
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Kod CPV główny 30230000-0, 48000000-8, dodatkowe 30231300-0, 30236000-2,
48624000-8
Dostawa komputerów, monitorów, routerów, oprogramowania i modernizacja komputerów
w ramach realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na
obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
1) Zestawów komputerowych – 271 szt.
2) Laptopy – 24 szt.
3) Oprogramowani system operacyjny i antywirus –295 szt.
4) Modernizacja sprzętu komputerowego – 295 szt.
5) Routerów – 9 szt
2. Wymagania w zakresie innych cech:
1) komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
2) urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne
w języku polskim;
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3) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich
prawidłowego użytkowania,
4) wykonawca dokona instalacji, konfiguracji sprzętu komputerowego wraz
z wymaganym oprogramowaniem biurowym i antywirusowym u beneficjenta
końcowego (pod wskazanym adresem przez zamawiającego) tak, aby był on
gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi końcowemu i aby nie była
konieczna ingerencja odbiorcy końcowego,
5) inne
wymagane
dokumenty
dotyczące
sprzętu
określone
zostały
w Specyfikacjach technicznych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ oraz do
formularza ofertowego.
3. Wykonawca udziela gwarancji określonej w Specyfikacji technicznej sprzętu
komputerowego i pozostałych urządzeń (załącznik nr 6 do SIWZ oraz do formularza
ofertowego) i zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
4. Szczegółowa Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i pozostałych
urządzeń obejmujących z określeniem ilości zamawianego sprzętu została określona
w załączniku nr 6 do SIWZ, składającym się z następujących elementów:
- Zestawy komputerowe – 271 szt.
- Laptopy – 24 szt.
- Oprogramowanie system operacyjny i antywirus – 295 szt.
- Modernizacja sprzętu komputerowego – 295 szt.
- Routery – 9 szt.
5. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego
sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Specyfikacji
technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń stanowią wymagania
minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować
lepsze parametry sprzętu.
6. W wypełnionej tabeli w formularzu oferty, Wykonawca podaje producenta i model
oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji.
7. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi
w Specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i pozostałych urządzeń wówczas
Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu
załączoną do niniejszej SIWZ.
IV.1. Wymagania stawiane wykonawcy
1) Wykonawca odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,
2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4) Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych
i
numerów
faksu
oraz
innych
ustaleń
niezbędnych
dla
sprawnego
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i terminowego wykonania zamówienia.
5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
IV.2. Podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac
związanych z rozmieszczenie i instalacją zestawów komputerowych.
IV.3. Źródła finansowania.
Zamówienie jest współfinansowane z budżetu środków europejskich w 85% oraz
z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych stanowiących 15% kwoty
całkowitego dofinansowania..
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
VI. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. Oferta wariantowa.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy 30 dni.
IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadają wiedzę i doświadczenie;
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt X SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia
w/w warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
3. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 i 24 ust. 1 ustawy –
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Prawo zamówień publicznych.
b. Wykonawców,
którzy
wykonywali
bezpośrednio
czynności
związane
z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności
wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu
tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji.
c. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć
wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
d. Wykonawców,
którzy
nie
wykazali
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu.
e. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na
przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo
nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
f. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z
późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia
i dokumenty wymagane dla ważności oferty, dokumenty należy załączyć do
oferty:
X.I.1. Formularz ofertowy – wg załącznika Nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z poźn. zmianami – Prawo zamówień publicznych - wg
załącznika Nr 2.
2.1. Oświadczenie o o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r z poźn. zmianami – Prawo zamówień publicznych - wg załącznika Nr 3
do SIWZ.
3. Specyfikacje techniczne – wg załącznika Nr 6 do SIWZ oraz do formularza ofertowego
wraz z wymaganymi certyfikatami oraz testami.
4. Doświadczenie zawodowe – wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (zakończył) [chyba, że świadczenie
okresowe lub ciągłe] z należytą starannością, co najmniej dwie (2) takie dostawy
o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj., w zakresie
dostawy sprzętu komputerowego za kwotę minimum 400.000,00 PLN brutto każda.
Należy podać ich wartość, przedmiot oraz daty wykonania i odbiorców oraz załączyć
dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
w tym informacje o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
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W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ oraz dołączyć dowody potwierdzające, że dostawa ta została
wykonana należycie lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą
starannością w sytuacji stwierdzenia, że podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej
umowy o dostawę, której wartość była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 400.000,00 PLN brutto, a przedmiot obejmował wykonanie dostawy
sprzętu komputerowego, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo
odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność, w szczególności nie wykonywania przez niego lub niewłaściwego
wykonywania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie wykonawcy lub jego
rażące niedbalstwo.
Dowodami, o których mowa powyżej, na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
są poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt X. ppkt 5.
5. Posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia – wartość ubezpieczenia
powinna wynosić, co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać,
że
łącznie
spełniają
warunek
określony
w pkt X. ppkt 6.
Na mocy art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 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 wykonaniu zamówienia. Dotyczy pkt X.
ppkt 5, 6 SIWZ. Do pisemnego zobowiązania danego podmiotu, należy dołączyć
dokument, który będzie potwierdzał spełnianie określonego warunku. Dokument ma
być załączony przez podmiot, który się zobowiązuje do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
a) Opłaconej polisy, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca (inny podmiot) jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
niniejszego zamówienia – wartość ubezpieczenia powinna wynosić, co
najmniej 1.000.000,00 PLN brutto.
b) Przedstawienia sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
c) Przedstawienia charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę
z innym podmiotem.
d) Przedstawienia zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
X.II. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
zamówienia, przedkłada także dokumenty oraz oświadczenie dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt X ppkt 2, 7, 8,
9, 10, 11, 12 SIWZ.
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 wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Kowalewo Pom.

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert – wyłącznie dla podmiotów zbiorowych.
6. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się do przepisów § 4 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane.
Mianowicie, zamiast dokumentów wymienionych w pkt X. ppkt 7, 8, 9 i 11 SIWZ,
Wykonawca składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a.) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b.) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości decyzji właściwego organu,
c.) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt X. ppkt 10
SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je 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.
Dokumenty wymienione powyżej powinny być wystawione w terminach
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analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt X. ppkt 7,
8, 9, 10, 11 SIWZ.
Uwaga – Dokumenty składane jako kopia/kserokopia wymagają poświadczenia
adnotacją „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oferty.
XI. Wymagania dotyczące wadium.
1) Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości: 20.000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100).
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. w pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych,
c. poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
d. gwarancjach bankowych,
e. gwarancjach ubezpieczeniowych,
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek w Banku Spółdzielczym
Kowalewo Pomorskie, nr konta: 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052. W przypadku
wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale
i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt XI.1 SIWZ,
w formie i formach, o których mowa w pkt XI.2 SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
6) Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty (w osobnej
kopercie, nie wpiętej do oferty, włożonej do koperty, gdzie oferta). Oryginału poręczenia
lub gwarancji nie należy spinać z resztą oferty z uwagi na konieczność jego zwrotu po
zakończeniu postępowania. W przypadku pieniądza - kopię potwierdzenia dokonania
przelewu (jako dowód wniesienia wadium) dołącza się do oferty na tych samych zasadach
jak powyżej.
7) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
1) upłynął termin związania ofertą;
2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie
należytego jej wykonania;
3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
8) Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp., Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) który został wykluczony z postępowania;
c) którego oferta została odrzucona.
9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
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zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez zamawiającego.
10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
13) Wadium w pieniądzu (wraz z należnymi odsetkami) wniesione przez wykonawcę,
którego oferta została wybrana, może być – na jego pisemny wniosek (za jego zgodą) –
zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
`1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać na wniosek:
a.) bezpośrednio w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul.
Plac Wolności 3 /w pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do
15-tej/
b.) złożony do Zamawiającego drogą pocztową na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 3,
87-410 Kowalewo Pom.
c.) droga elektroniczna: mgops@interia.pl lub droga faks na nr: 056- 684-11-30
jest dopuszczona przez Zamawiającego.
2. SIWZ przekazywany jest nieodpłatnie.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona będzie zgodnie z art. 42
ust. 1 ustawy Pzp na stronie internetowej www.kowalewopomorskie.ornet.pl od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający
oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Przekazane za pomocą telefaksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Oryginał
przekazywanej treści winien być przesłany pocztą w dniu nadania faksu lub
wysłania drogą elektroniczną. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania
wiadomości przez Wykonawcę domniemywa się, iż pismo wysłane przez
Zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
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Wykonawcy z tym pismem.
WAŻNE: Powyższe nie dotyczy uzupełniania dokumentów lub oświadczeń na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, które powinny być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę zgodnie z § 7 ust.
1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane. Uzupełnianie dokumentów lub
oświadczeń odbywa się tylko pisemnie. W przypadku składania elektronicznych
dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. W sprawach merytorycznych – Joanna Krasicka
2. W sprawach proceduralnych – Monika Białkowska
korespondencję kierować na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 3,
87-410 Kowalewo Pom.,
lub droga e-mail: mgops@interia.pl lub droga faks: 056-684-11-30
XIII. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, a jego bieg rozpoczyna się 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.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania z ofertą winna być wyrażona na
piśmie z jednoczesnym przedłużeniem wniesionego wadium. Odmowa Wykonawcy nie
powoduje utraty wadium.
4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XIV. Wyjaśnienia SIWZ, Zapytania do SIWZ, Modyfikacja SIWZ.
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż:
a) na 6 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.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
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rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 1.
4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art.
38 ust. 3 ustawy Pzp.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
zamieszcza ją także na tej stronie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:
a.) przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą
elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8.;
7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej
stronie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp.
XV. Oferta.
XV.1. Opis sposobu przygotowywania ofert.
a. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
b. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim
na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz
być podpisane przez Wykonawcę.
c. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język
polski musi być złożony z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. W razie sporu, co do treści dokumentu rozstrzygająca jest wersja
polskojęzyczna.
d. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
e. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
f. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
g. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo –
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie).
h. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki, o których mowa w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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i.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz
przedstawionymi
przez
Zamawiającego
wzorcami
–
załącznikami,
a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. Dokumenty złożone
przez Wykonawcę jako kserokopie winny być przez niego poświadczone jego
podpisem oraz adnotacją „za zgodność z oryginałem”.
j. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W przypadku, gdy
złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu.
k. Jeżeli na stronach załączników zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe
strony.
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy
Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
l. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty dotyczące właściwości
Wykonawcy zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie
informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na
podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą
podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone
dokumenty.
m. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
n. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane oraz muszą zostać spięte
(zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości
oferty, jako jedna całość, jeden dokument.
o.
Treść Oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ofertę należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Zaleca
się
stosować
koperty
lub
opakowania
zewnętrzne
i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres: MIEJSKO
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. PLAC WOLNOŚCI 3, 87-410
KOWALEWO POMORSKIE oraz opatrzona adnotacją „OFERTA –
Dostawa
komputerów, monitorów, routerów, oprogramowania i modernizacja komputerów w
ramach realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na
obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”.”, „NIE OTWIERAĆ PRZED 03.10.2014r.
PRZED GODZ. 10:00”. Do koperty zewnętrznej należy włożyć w osobnej kopercie, nie
wpiętej do oferty, dowód wniesienia wadium (gwarancja, poręczenie czy kopia
potwierdzenia dokonania przelewu). Koperta, do której Wykonawca włoży dowód
wniesienia wadium powinna być oznakowana jw. oraz opatrzona nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy i opatrzona adnotacją „DOWÓD WNIESIENIA WADIUM”. Koperta
wewnętrzna, do której Wykonawca włoży ofertę powinna być oznakowana jw. oraz
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. W razie konieczności wprowadzenia
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zmian do złożonej oferty, Wykonawca swoje oświadczenie o wprowadzeniu zmian
powinien złożyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert
w trwale zamkniętej kopercie opisanej tak jak oferta, z dodatkiem „ZMIANA”.
p. Wykonawca przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert może
zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego
zawiadomienia.
q. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
XV.2. Oferta wspólna – wymagania dotyczące oferty wspólnej, składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
oraz spółek cywilnych.
a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają na
piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik
jest upoważniony (pełnomocnictwo – w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie).
b. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
c. Formularz ofertowy jak i wszystkie dokumenty dotyczące składanej oferty, powinny
być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących Wykonawców .
d. Kopie i kserokopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem
pełnomocnik wspólnie występujących Wykonawców.
e. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych
od Wykonawców składających wspólną ofertę:
- oświadczenia wymienione w pkt X. ppkt 2 powinny być złożone w imieniu
wszystkich Wykonawców (lider konsorcjum);
- dokumenty wymienione w pkt X. ppkt 7, 8, 9, 10, 11, 12 albo odpowiadające im
określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r.
w sprawie dokumentów, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
- pozostałe dokumenty wymienione w pkt X. powinien złożyć w imieniu wszystkich
ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają
dany warunek samodzielnie bądź łącznie, zgodnie z zaleceniami niniejszej
specyfikacji;
- w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, należy najpóźniej przed podpisaniem umowy
o zamówienie publiczne przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą
współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- zaleca się, aby umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum, spółka cywilna)
w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
a) strony umowy z oznaczeniem lidera,
b) cel zawarcia umowy,
c) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji
przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
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d) solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia wobec zamawiającego za wykonanie umowy,
e) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
czasu wykonania przedmiotu zamówienia,
f) zakaz dokonywania
zamawiającego.

zmian

w

umowie

konsorcjum

bez

zgody

XV.3. Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę, która:
a. jest niezgodna z ustawą,
b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
f. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty,
podając faktyczne i prawne uzasadnienie.
XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy składać w sekretariacie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 3 lub drogą pocztową na adres Miejsko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności 3 87-410 Kowalewo Pomorskie
w terminie do dnia 03.10.2014r. do godziny 10:00 .
2. Otwarcie ofert komisyjne nastąpi w dniu 03.10.2014r. o godzinie 10:30
w siedzibie MGOPS Kowalewo Pom. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający
przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty brutto, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po
otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, cena oferty, warunki płatności.
4. Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona:
- oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
- badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane
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przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy,
usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp.
7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt XVI. ppkt 8 SIWZ, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
8. Komisja przetargowa poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp w tekście oferty
oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty
ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a także nazwy,
siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium
oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadomi także wykonawców, którzy złożyli
oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.
Łączną cenę oferty należy obliczyć według zakresu przedmiotu zamówienia
określonego w Formularzu ofertowym – załącznik nr I do SIWZ.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
Cena ta będzie brana pod uwagę przez osoby powołane do przeprowadzenia
postępowania w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
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8. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji
(wykonania) zamówienia.
XVII.1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich PLN.
XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania):
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp.
1.

Kryterium Waga %
Cena dostawy

Max. ilość pkt
100%
100 pkt

Kryterium CENA
CENA (wartość dostawy ogółem z VAT): 100 PUNKTÓW MAKSYMALNA OCENA
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, oferta z wyższą ceną
proporcjonalnie niższą ilość punktów
• Kryterium wyboru ofert będzie oceniane w skali 0-100 pkt
• Sposób dokonywania oceny ofert:
CENA = (CN : CB) x 100% x 100 pkt (max 100 punktów)
gdzie: CN – cena najniższa spośród złożonych ofert, CB – cena oferty badanej
Sposób przyznawania punktów:
Ocena ofert zgodnie z powyższymi formułami zostanie przeprowadzona oddzielnie przez
każdego oceniającego członka Komisji.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów. Zamawiający
udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli w postępowaniu
jest cena, nie można
zostały złożone oferty
złożyli te oferty, do

o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
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dodatkowych.
XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu
się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, powinien przedłożyć
Zamawiającemu:
a.) umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za
realizację przedmiotu zamówienia, w której Lider konsorcjum będzie upoważniony do
podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji
w imieniu i na rzecz każdego z partnerów (w przypadku składania oferty „wspólnej”),
3. O terminach na przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt XIX ppkt 2,
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem.
4. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie,
o którym mowa w pkt XIX ppkt 3, umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
5. W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane
będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich
pełnomocnictw.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
10. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest bezwzględna
zgoda Zamawiającego.
11. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy o zamówienie publiczne (załącznik
Nr 5 do SIWZ).
XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w formie aneksu
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w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy
w zakresie:
a) zmianą prawa mającą wpływ na termin lub zakres wykonania zamówienia,
b) zmiany podmiotowe po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,
c) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez
niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu zamówienia.
d) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi
zmiana przepisów podatkowych,
e) zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia),
a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż
wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy
podwykonawca,
f) działania siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne
o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed
zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej
stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie
w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności
spowodowanych problemami z jego zdolnością płatniczą lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy,
h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jeżeli te zmiany
są korzystne dla zamawiającego;
i) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Pzp podlega
unieważnieniu.
XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie
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1. Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) 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 Izby 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 jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych
w art. 27 ust. 2.
6. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób
przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
9. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) 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,
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
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zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej –
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 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.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo
takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego
systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia,
które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert lub termin składania wniosków.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Kowalewo Pom.

stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.
16. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu odwołanie.
17. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
19. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika,
który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać
ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.
21. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym),
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
22. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi
się na piśmie lub ustnie do protokołu.
23. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy
przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że w postępowaniu
odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.
W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
24. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu, co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie,
a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po
stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów
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przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
26. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
27. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 2, znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 3:
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po
otwarciu rozprawy,
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 4, ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
28. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
29. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód
jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
30. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3, niezłożeni
pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem
zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu
uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie
odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu
biegu i rozpoznania przez Izbę.
31. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w art. 187 ust. 3 zdanie pierwsze, że
w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu
w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
32. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w art. 187 ust. 3
zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do
wniesienia odwołania.
33. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w art. 187 ust. 2, oraz po
bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 187 ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca
odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków,
jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania
Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
34. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie
stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy art. 187 ust. 1 – 6 stosuje się, z tym że
kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
35. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed
otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
36. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
37. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Kowalewo Pom.

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
38. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
39. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
40. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
41. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych
zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 17 w Dziale VI Środki ochrony prawnej od art. 179 do art.198
oraz 198a – 198g – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).
XXIV. Postanowienia końcowe.
1. Zasady udostępniania dokumentów – zgodnie z art. 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może
ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia
tylko w przypadkach określonych w ustawie. Do udostępniania dokumentów postępowania
mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. (Dz.U. z 2008r. Nr 188, poz. 1154),
oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn.
Zmianami) oraz ustawy – zwalczanie nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.
1503 z poźn. zmianami).
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
a.) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu
pisemnego wniosku.
b.) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych
dokumentów.
c.) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności
udostępnione zostaną dokumenty.
d.) Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie
Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
e.) Koszt jednej strony protokołu lub załączników został ustalony na
0,30 gr brutto (płatne w kasie Zamawiającego).
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXV. Załączniki.
1. Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.
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2. Załącznik Nr 2 i Nr 3 do SIWZ - oświadczenie zgodnie z art. 44 oraz o braku podstaw do
wykluczenia = w trybie art. 22 ust.1 od pkt 1 do pkt 4, art. 24 ust. 1 pkt 1-11 oraz art. 24
ust. 2 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z poźn. zmianami – prawo zamówień
publicznych.
3. Załącznik Nr 4 do SIWZ – doświadczenie zawodowe – wykaz dostaw.
4. Załącznik Nr 5 do SIWZ – projekt umowy.
5. Załącznik Nr 6 do SIWZ – specyfikacje techniczne.
6. Załącznik Nr 7 i Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
oraz Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.
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