
CKiSz/342/2/2012
    (znak zamówienia)

 

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA – zwana dalej w skrócie SIWZ

Dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowego zestawu nagłośnieniowego
 w ramach projektu:

„Zakup sprzętu i instrumentów muzycznych do prowadzenia 
działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.”

Lokalizacja: Połaniec

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części

Połaniec, dnia 16.07.2012 r.
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http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instrumenty-muzyczne-i-ich-czesci


I. Zamawiający

Nazwa zamawiającego: CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU
Ulica: Czarnieckiego 5
Kod: 28-230 Miejscowość: Połaniec
Telefon: 15 865 09 17 , fax. 15 865 09 17 wew. 45 lub 15 865 22 39
e-mail: centrum@umig.polaniec.pl
Strona www:  www.centrum.polaniec.pl  

II. Tryb udzielenia zamówienia
1.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego o wartości  zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z 
dnia  
29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 
759
z późn. zm.)
3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 
2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
2/  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  30.12.2009r.  w  sprawie  rodzajów 
dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te 
mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)
3/  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia  16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego 
kursu złotego       w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień  
publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650)

III.Określenie trybu zamówienia:  

      Przetarg  nieograniczony  dla  zamówienia  o  wartości  nieprzekraczającej  wyrażonej  w złotych 
równoważności kwoty 200 000 euro.

IV.Opis przedmiotu zamówienia      

Zakup i dostawa zestawu fabrycznie nowego zestawu nagłośnieniowego.
- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych oferowanego sprzętu zawierających 
parametry pozwalające na ocenę spełniania wymaganych parametrów.
- Zamawiający wymaga aby w formularzu ofertowym oprócz kalkulacji finansowej zawarte były 
precyzyjne nazwy i symbole oferowanego przedmiotu zamówienia.

Miejscem dostawy będzie siedziba Zamawiającego: Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, ul. 
Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec.

Zestaw nagłośnieniowy składający się z:

1. Mikrofon bezprzewodowy do wokalu szt. 3, w tym:
1.1. Mikrofon bezprzewodowy do wokalu z możliwością pracy do minimum 10  systemów jednocześnie 

– szt. 2
1.2. Mikrofon bezprzewodowy do wokalu z możliwością pracy do minimum 6 systemów jednocześnie, 

bezzakłóceniowo współpracujący z mikrofonami z pozycji nr 1.1 – szt. 1

2. Mikrofon nagłowny z możliwością pracy do minimum 6 systemów jednocześnie, bezzakłóceniowo 
współpracujący z mikrofonami z pozycji nr 1.1 oraz 1.2 – szt. 3

3. Przenośny zestaw nagłośnieniowy – szt.1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ
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V. Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.Zamówienia uzupełniające.      

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

VII. Oferty wariantowe.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia.

1. Zamawiający  dopuszcza  powierzenie  wykonania  całości  lub  części  zamówienia 
podwykonawcom.

2. Wykonawca  wskaże  w ofercie  części  zamówienia,  które  zamierza  powierzyć  do  wykonania  
podwykonawcom.

IX. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

X. Termin wykonania zamówienia.  

Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do  14 dni

XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   
spełniania tych   warunków.      

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia w tym 
-    wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu  składania ofert, a 

jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy 
o wartości brutto 12.000 zł, odpowiadającej swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu.

         
b) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia w tym :
      Nie dotyczy

c)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 Pzp,

Wymagania dodatkowe

 Wykonawca  udzieli  min.  2  lata gwarancji  i  rękojmi  od  odbioru  końcowego 
zakupionego zestawu nagłośnieniowego objętego niniejszym zamówieniem.

Wykonawcy występujący wspólnie      .  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy
ustanowią  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego. 
Pełnomocnictwo może  być przedłożone  wyłącznie  w formie  oryginału lub kopii  poświadczonej 
przez notariusza.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających  
się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia została wybrana
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zamawiający może  żądać przed  zawarciem umowy w  sprawie  zamówienia publicznego,  umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą solidarną odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  PZP,  a  ich  potencjał  techniczny  i  osoby  zdolne  do 
wykonania zamówienia oraz wiedza i doświadczenie, sytuacja ekonomiczna i finansowa oceniane będą 
łącznie
Spełnienie  warunków  określonych  w  pkt  XI  niniejszej  SIWZ  zostanie  ocenione  na  podstawie 
oświadczeń  i  dokumentów  wymienionych  poniżej.  Sposób  dokonywania  oceny  spełnienia  tych 
wymogów : zerojedynkowy – „spełnia”, „nie spełnia”.
XII.  Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej  
SIWZ:
1. W celu wskazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP w zakresie, o którym 

mowa w pkt XI zobowiązany jest złożyć :

a  wykaz  dostaw  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku  wiedzy  i  
doświadczenia,  wykonanych  w  okresie  ostatnich   trzech  lat   przed   upływem  terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym  okresie,  z  
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – Załącznik nr 2 do SIWZ

 

2.   W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
      podstawie art. 24 ust.1 PZP wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust1 Pzp – Załącznik nr 
3 do SIWZ

b. aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 PZP, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Pozostałe dokumenty lub oświadczenia

3.   Formularz oferty wraz z oświadczeniem wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.  
22  ust.  1  Pzp  –  podpisane  odpowiednio  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania 
wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ

4.   Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje
      Pełnomocnik.
5.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
      publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
       publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się  
      o  udzielenie niniejszego zamówienia. 

dokumenty wykonawców występujących wspólnie:

Każdy  z  wykonawców  występujących wspólnie   składa  oddzielnie  oświadczenia  i  dokumenty 
wskazane w pkt. XII ppkt 2 a, b SIWZ.
Wykonawcy występujący wspólnie  składają łącznie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt  XII 
ppkt  1a, 3, 5 SIWZ

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 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 ustawy 
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PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

1) Zgodnie  z  wyborem  zamawiającego  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  inne 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem.

2) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą 
faksu  lub  maila,  każda ze stron na żądanie drugiej  strony niezwłocznie potwierdza fakt  ich 
otrzymania.

3) Przekazanie  za  pomocą  faksu  lub  maila  dokumentów  lub  informacji,  o  których  mowa 
powyżej  uważa  się  za  złożone  w  terminie,  jeżeli  ich  treść  dotarła  do  adresata  przed 
upływem  wyznaczonego  terminu i  została  niezwłocznie  potwierdzona  na  piśmie  przez 
przekazującego.

4) Wykonawca  może  zwrócić  się  na  piśmie  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ. 
Zamawiający jest  obowiązany udzielić  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem , że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.

5) Zamawiający udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  chyba,  że  prośba  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji  wpłynęła  do zamawiającego później  niż  do końca  dnia,  w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6) Zamawiający  jednocześnie  przekaże  treść  zapytania  wraz  z  wyjaśnieniem  wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści je na 
BIP na stronie internetowej www.centrum.polaniec.pl.

7) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na 
adres Zamawiającego podany w pkt. I SIWZ.

8) W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem  terminu składania ofert, 
zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  specyfikacji  Zamawiający przekazuje  niezwłocznie 
wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano   SIWZ,  a  jeżeli  specyfikacja  jest 
udostępniona na BIP na  stronie internetowej: www.centrum.polaniec.pl zamieszcza ją  także 
na tej stronie.

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1) Sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia
Imię i nazwisko: Joanna Juszczyńska

      XV. Wymagania dotyczące wadium.  

Nie jest wymagane przez Zamawiającego.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie jest wymagane przez Zamawiającego.

XVII. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin 

zwiania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą,  zwrócić  się do wykonawcy o wyrażenie  zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Odmowa wyrażenia zgody o której mowa w ppkt 3 nie powoduje utraty wadium.
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5. Przedłużenie  terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienie nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza.

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert.  

1. Wymogi formalne:
a) oferta  musi  obejmować  całość  przedmiotu  zamówienia  i  być  sporządzona  zgodnie 

z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,
b) do  oferty  winny  być  dołączone  wszystkie  oświadczenia  i  dokumenty  wskazane 

w niniejszej SIWZ,
c) zamawiający  dopuszcza  złożenie  oferty  i  załączników  do  oferty  na  formularzach 

sporządzonych  przez  Wykonawcę,  pod  warunkiem,  że  ich  treść,  a  także  opis  kolumn  
i  wierszy  odpowiadać  będzie  formularzom,  określonym  przez  zamawiającego  
w załącznikach do SIWZ,

d) każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
e) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
f) oferta musi spełniać następujące wymogi:

 musi  być  sporządzona  w  języku  polskim  z  zachowaniem  formy  pisemnej,  na 
maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem,

 dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym przez  wykonawcę. Podczas oceny ofert, 
zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym,

 formularz oferty i wszystkie oświadczenia, również te złożone na załącznikach do 
niniejszej SIWZ,   muszą   być   złożone   w   formie   oryginału   i   podpisane   przez 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, wszystkie miejsca, w których wykonawca 
naniósł poprawki, muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz podpisane przez 
osobę/y podpisującą/e ofertę,

 upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z 
innych dokumentów dołączonych przez wykonawcę, w przypadku,  gdy wykonawcę 
reprezentuje  pełnomocnik,  do  oferty  musi  być  załączone  podpisane przez osoby 
upoważnione do   reprezentowania  wykonawcy,   pełnomocnictwo określające jego 
zakres, z zastrzeżeniem,  że  pełnomocnictwo  może  być  przedłożone  wyłącznie  w 
formie oryginału lub kopi poświadczonej przez notariusza,

 załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów, muszą być poświadczone „za 
zgodność   z oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu   przez 
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę. Zamawiający 
uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i 
nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera 
imienia i nazwiska, to musi być on uzupełniony zapisem (np. w formie odcisku 
stempla), z którego można odczytać imię 
i nazwisko podpisującego.

 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna  lub  budzi  uzasadnione  wątpliwości  co  do  jej  prawdziwości,  a 
zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

g)   wszystkie   strony  oferty  winny być kolejno  ponumerowane,  a w treści  oferty 
winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się 
oferta. Nie spełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

2. Opakowanie oferty

a) ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętym,  nieprzejrzystym  i  nienaruszonym  opakowaniu 
(kopercie), uniemożliwiającym jej przypadkowe otwarcie.

b) Opakowanie  oferty  musi  zostać  oznaczone  pieczęcią  firmową  wykonawcy  wraz 
z adresem i nr telefonu.

c) Kopertę należy zaadresować:  Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu , 28-230 Połaniec, ul. 
Czarnieckiego  5,  i  opatrzyć  opisem:  Oferta  na:  Zakup  i  dostawa  fabrycznie  nowego 
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zestawu nagłośnieniowego w ramach projektu: „Zakup sprzętu i instrumentów muzycznych 
do prowadzenia działalności edukacyjnej w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.”
nie otwierać do 24.07.2012 r. do godz. 12.40

d) lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej  korespondencji 
wpływającej do Zamawiającego.

e) Oferta nie opakowana i nie oznaczona wg powyższych zasad może zostać otwarta 
w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

2. Zmiana i wycofanie oferty, oferta złożona po terminie.
a)    Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma    pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed 
upływem terminu do składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ.

b)   Powiadomienie  powinno  być  dostarczone  w  zamkniętej  kopercie,  oznaczonej:  nazwą 
przedmiotu  zamówienia,  pieczęcią  firmową  wykonawcy  i  dodatkowo  określeniami 
„Zmiana oferty"  lub „Wycofanie oferty".

c)   Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.
d)   Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 

na  wniesienie protestu.

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Centrum  Kultury  i  Sztuki  w  Połańcu  ,  28-230  Połaniec,  ul.  Czarnieckiego  5,  
sekretariat

2.   Termin składania ofert upływa w dniu: 24. 07.2012 o godz. 11.30
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu , 28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 5, 

     Pokój Dyrektora w dniu 24. 07.2012 o godz. 12.40
Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
     przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
5. Podczas  otwarcia ofert zamawiający poda nazwy  (firmy)  oraz adresy wykonawców,
     a także informacje dotyczące ceny.
6. W  przypadku,  gdy  wykonawca  nie  był  obecny  przy  otwarciu  ofert,  na  jego  wniosek 

zamawiający prześle mu informację, o których mowa w art. 86 ust.3 i 4-Pzp.

XX.  Opis sposobu obliczenia ceny.  
1.  Zamawiający  ustala,  że  obowiązującym  rodzajem  wynagrodzenia  dla  przedmiotowego 
zamówienia  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe,  zgodne  z  ofertą  wykonawcy. 
2.  Cena  oferty  musi  zawierać  wszelkie   opłaty  i  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 
zamówienia w tym dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
Cena podana w ofercie powinna wynikać ze sporządzonego przez Wykonawcę Zestawienia 
(Załącznik  nr  1  do  oferty), które  powinno  zawierać  informacje  o:  numerze  katalogowym 
przedmiotu  zamówienia,  ilości,  cenie  jednostkowej  netto,  wartości  netto,  podatku  VAT, 
wartości brutto z podziałem na poszczególne przedmioty zamówienia
Cena jednostkowa stanowi element informacyjny dla Zamawiającego.
3. W ofercie należy podać cenę brutto łącznie z podatkiem VAT cyfrowo i słownie  ogółem 
za całość zamówienia.
4. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

         Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
         wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
         przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
         zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XXI. Waluta oferty.
Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty w dokumentach oferty 
powinny być wyrażone w PLN.
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XXII. Kryteria i sposób oceny ofert.
1.  Kryterium, którym zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest 
 cena brutto ogółem za cały przedmiot zamówienia – Cena 100 %

2.  Sposób oceny ofert:
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma
maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów ( według wzoru ).
           
                      Cena oferty najniższej x 100%
Ilość punktów = ————————————— x 100
                           Cena oferty badanej

3.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.

4. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących  
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 art. 87 Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w 
jej treści.

5.  Zamawiający  poprawia w ofercie:
 oczywiste  omyłki  pisarskie,
 oczywiste  omyłki  rachunkowe  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych poprawek.
 inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków 
zamówienia ,  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  
zamówienia,  zwraca  się  do  wykonawcy  o  udzielenie  w  określonym  terminie  wyjaśnień  
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7.  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi   dowodami  potwierdza,   że  oferta  zawiera  rażąco  niską 
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

8.   Jeżeli  w postępowaniu o udzielnie zamówienia,  w którym jedynym kryterium oceny ofert jest  
cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 
oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w 
terminie  określonym  przez  zamawiającego  ofert  dodatkowych.  Wykonawcy,  składając  oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XXIII. Informacja o przewidywanym wyborze z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.
       Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem aukcji

            elektronicznej.

XXIV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców,  
którzy złożyli oferty, o:
a)  wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę  

albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach,  którzy zostali  wykluczeni  z postępowania o  udzielenie  zamówienia,  
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa może być zawarta.

2. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej   oferty  zamawiający  zamieszcza 
informację,             o  której  mowa  w  ppkt  1  lit  a)  na  bip  na  stronie  internetowej 
www.centrum.polaniec.pl     oraz w miejscu publicznie dostępnym -tablica ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego, wskazanej w pkt I niniejszej SIWZ.

3. Wykonawca,    którego   oferta   zostanie    uznana  za   najkorzystniejszą,    przed  
podpisaniem  
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umowy zobowiązany jest do:
 przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia,
 złożenia  informacji  o  osobach  umocowanych  do  zawarcia  umowy  i  okazania 

pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.
 przedłożenia umowy zawartej z podwykonawcą,  jeżeli  Wykonawca wskazał w ofercie 

części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy,

XXV. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim umowę  w sprawie  zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy – załącznik nr 5 do SIWZ

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy. 

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

             1.  Środki ochrony prawnej przewidziane w PZP 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,

 organizacjom  wpisanym  na  listę,  o  której  mowa  w  art.  154  pkt  5  ustawy  PZP wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

      2.  Odwołanie 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. 

      3.    Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenie oferty odwołującego.

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.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji  o czynności  zamawiającego  
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w 
terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane pocztą.

7. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  wobec  postanowień  SIWZ wnosi  się  w 
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na 
stronie internetowej zamawiającego.

8. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium wzywa wykonawców, pod 
rygorem wykluczenia z postępowania , do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego 
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie 
wniesiono  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  wezwanie  kieruje  się  jedynie  do  wykonawcy,  
którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu.  Skargę  wnosi  się  do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego.

10. 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. 

11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie  zaskarżonego orzeczenia,  przytoczenie  zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,  wskazanie 
dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

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

13. Od wyroku  sądu lub postanowienia  kończącego  postępowanie  w sprawie  nie  przysługuje  skarga 
kasacyjna.
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