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ROPS.X.361/5/2012 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(oznaczana dalej jako SIWZ) 

 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI PONIŻEJ 200 000 euro 

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
dla Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w tym w ramach: 

1) Projektu systemowego pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej  

w Wielkopolsce” Działanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego;  

2) Projektu systemowego Pn. „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski” 

Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

3) Projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” jest współfinansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki , Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, 1.1 Wsparcie systemowe instytucji 

rynku pracy. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w 

partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o. 

 

 

„Zakup z dostawą urządzeń komputerowych, 

oprogramowań” 

 

 

 

 

OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST 

JEDNOLITY: DZ. U. Z 2010 R., NR 113, POZ. 759 ZE ZM.) 
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1. Informacje o Zamawiającym 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, 

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

tel.: 61-8567300 , fax: 61-8515635  

e-mail: rops@rops.poznan.pl 

www.rops.poznan.pl 

NIP: 778-13-54-899 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,  

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w oparciu o art. 39 ustawy.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

„Zakup z dostawą urządzeń komputerowych, oprogramowań” 

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kod CPV 

Urządzenia komputerowe Kod CPV30200000-1 

Komputery osobiste – Kod CPV 30213000-5, 

Monitory ekranowe Kod CPV 30231300-0,  

Klawiatury komputerowe Kod CPV 30237460-1, 

Myszki komputerowe Kod CPV 30237410-6 

Komputery przenośne Kod CPV30213100-6, 

Torby na komputery przenośne Kod CPV30237270-2, 

Drukarki laserowe Kod CPV 30232110-8,  

Kolorowe drukarki atramentowe – Kod CPV 30232130-4, 

Serwery drukarek – Kod CPV 48824000-0, 

Serwery – Kod CPV 48822000-2, 

Serwery komputerowe – Kod CPV 48822000-6, 

Pamięć flash Kod CPV30234600-4, 

Przełącznik – Kod CPV 31214100-0, 

Skanery komputerowe – Kod CPV 30216110-0, 

Pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR) – Kod CPV 48313000-5, 

Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów Kod CPV48310000-4, 

mailto:rops@rops.poznan.pl
http://www.rops.poznan.pl/
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Systemy operacyjne – Kod CPV 48620000-0. 

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy przekazaniu przedmiotu zamówienia dostarczył 

Zamawiającemu pełną dokumentację sprzętu w języku polskim (m.in. instrukcje obsługi, karty 

gwarancyjne lub dokument jednoznacznie określający status gwarancji dla danego urządzenia, 

dokumenty licencyjne). 

3.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w stanie fabrycznie nowym i 

dostarczone Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu. 

3.3. Do każdego urządzenia muszą być dołączone  przewody niezbędne do uruchomienia  

i prawidłowego funkcjonowania urządzenia 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

 

4. Termin wykonania zamówienia. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2012 

roku. 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego 

zamówienia w formie pisemnej, mailem lub faksem. 

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:  

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia  

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

5.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, w stosunku do zamówienia określonego  

w pkt. 3. SIWZ, warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 5.1. SIWZ, jeżeli:  

5.2.1. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.1. SIWZ, Wykonawca złoży: 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ), 

5.2.2. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.2. SIWZ, Wykonawca złoży: 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ), 
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5.2.3. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.3. SIWZ, Wykonawca złoży: 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3 do SIWZ), 

5.2.4. w odniesieniu do warunku wskazanego w pkt. 5.1.4. SIWZ, Wykonawca złoży oświadczenie  

o spełnianiu tego warunku (Załącznik Nr 3 do SIWZ). 

5.3.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania niniejszego 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 niniejszego zamówienia.  

5.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana  

w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6.1.1. SIWZ oraz dokumenty, o 

których mowa w pkt. 6.1.2.-6.1.5. SIWZ, wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby 

jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.  

5.5. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy, jest także zobowiązany wykazać brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy.  

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia 

6.1. W celu wykazania spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:  

6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ;  

6.1.5. o ile dotyczy, pisemne zobowiązanie innego podmiotu/podmiotów do udostępnienia 

osoby/osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zasobów niezbędnych do wykonania 

zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponował, lub inny dowód potwierdzający dysponowanie 

w/w osobami/zasobami.  

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:  
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6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ;  

6.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

6.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców, dokumenty o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ, składa odrębnie każdy  

z Wykonawców.  

6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2. SIWZ - składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument lub dokumenty, o 

których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

6.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 6.4., 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. 

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

6.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu.  

6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.  

6.7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni łącznie 

spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające 

spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 5 SIWZ.  

6.7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia 

w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa powyżej. 
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Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w postępowaniu lub do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

6.7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  

6.8. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

6.8.1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – Załącznik  2 do SIWZ. 

6.8.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku podpisania oferty przez 

przedstawiciela Wykonawcy (w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii). 

6.8.3. W celu sprawdzenia zgodności zaoferowanych urządzeń i oprogramowań z opisem  

przedmiotu zamówienia zaleca się dołączyć  wykaz zawierający markę i typ produktu, oraz 

parametry urządzeń, które oferuje Wykonawca. 

 

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań, pok. 320), drogą elektroniczną 

(monika.soczynska@rops.poznan.pl) lub faksem (61- 856-79-52). 

7.2. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, chyba że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

7.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt. 7.3., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7.5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt. 7.3. 

7.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 

jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

mailto:monika.soczynska@rops.poznan.pl
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7.7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu 

lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu.  

7.8. Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie 

zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną:  

7.8.1. złożenie Oferty  

7.8.2. uzupełnienie oświadczeń lub dokumentów – art. 26 ust. 3 Ustawy  

 

7.9. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:  

7.9.1. w zakresie procedury i przedmiotu zamówienia:  

Pani Monika Soczyńska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11, 

pokój nr 320, telefon (61) 85-67-952 od godz. 8.00 do godz. 15.00, e-mail 

monika.soczynska@rops.poznan.pl 

7.9.3. Informacje udzielane będą w dni robocze. 

  

8. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą 

9.1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.  

9.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

10.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

10.2. Oferta na każdą część powinna być złożona oddzielnie. 

10.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone do 

oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy.  

10.5. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści SIWZ.  

10.6. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane  

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  

w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.  

10.7. Oferta musi zawierać:  

10.7.1. „Formularz oferty”, którego wzór stanowi Załączniki Nr 2 do SIWZ. 

mailto:monika.soczynska@rops.poznan.pl
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10.7.2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ, Wykonawca winien wypełnić  

i zamieścić w ofercie odrębne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.1. SIWZ (stosownie 

wypełniając wzory stanowiące załączniki do SIWZ).  

10.7.3. stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w SIWZ.  

10.8. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli  

z dokumentu/-ów określającego/-ych status prawny Wykonawcy/-ów lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/-ów upoważnionych jest łącznie kilka 

osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.  

10.9. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty 

należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo 

winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

10.10. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ. Dopuszcza się 

złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść 

będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który 

złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników do SIWZ, zostanie 

odrzucona.  

10.11. Zamawiający zaleca, aby całość oferty była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie, oraz aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane.  

10.12. Zamawiający zaleca przygotowanie spisu zawierającego wykaz wszystkich przedkładanych 

dokumentów i oświadczeń z podaniem numeru strony, na której dany dokument i oświadczenie się 

znajduje.  

10.13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczęciach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej firmę (nazwę) Wykonawcy i jego 

siedzibę.  

10.14. Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu 

naniesienia tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę lub osobę/-y upoważnioną/-e do jej 

podpisania.  

10.15. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub innym 

opakowaniu spełniającym powyższe cechy.  
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10.16. Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne. 

10.16.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,  

ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań  

(pok. 208 sekretariat) 

Oferta w postępowaniu na:  

„Zakup z dostawą urządzeń komputerowych, oprogramowań” 

 

Nie otwierać przed dniem: 24 października 2012 r., godzina 930  

Opis na kopercie powinien być uzależniony od wyboru i ilości części, na którą Wykonawca składa 

ofertę, można złożyć ofertę na jedną część bądź na dwie części, odpowiednio to opisując. 

 

10.16.2. Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto 

   opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

11.1. Miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać do dnia 24 października 2012 r. godz. 900 w sekretariacie tut. Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – pok. nr 208 lub przesłać do w/wym. terminu na adres 

Zamawiającego.  

Oferty składane w siedzibie Zamawiającego przyjmowane będą w dni robocze w godz. 800  – 1500  

Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone składającym je Wykonawcom. 

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert: 

11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 października 2012 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego w 

pok. 206. 

11.2.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

11.2.4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Prawo zamówień publicznych. 

11.2.5. Każda złożona w terminie oferta, po otwarciu i ujawnieniu treści dopuszczonych przepisami 

ustawy, podlegać będzie w części niejawnej sprawdzeniu pod względem formalnym oraz 

merytorycznym, w kontekście zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 

11.2.6. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą. 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli: 
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1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt. 3; 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) 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 ustawy; 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11.2.7. Oferty spełniające warunki formalne i merytoryczne podlegać będą ocenie, zgodnie  

z przyjętym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca w formularzu ofertowym wskazuje całkowitą cenę (w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach - Dz. U. Nr 97 poz.1050 z późn. zm.), obejmującą: 

a. wszystkie koszty wykonania zamówienia, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty 

dostawy do siedziby Zamawiającego, wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku; 

b. opłaty, prowizje, zysk Wykonawcy i inne świadczenia związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia; 

2. Do obliczonej w formularzu ceny należy doliczyć kwotę podatku VAT. 

3. Cenę należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy trzecią 

liczbę po przecinku stanowi cyfra 5 lub cyfra o większej wartości, należy dokonać zaokrąglenia w 

górę, np. w przypadku wyniku 1,355 wpisać wartość 1,36.  

4. Cena określona w ofercie służy do porównania, oceny złożonych ofert i wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

 

13. Kryteria doboru oferty 

Cena – 100% 

Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny brutto zamówienia, podanej 

w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaprezentuje najniższą cenę otrzyma maksymalnie 100 

pkt. Pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg. wzoru: 

C = (C min : C bad) x 100 pkt 
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gdzie   C min = najniższa cena spośród złożonych ofert 

C bad = cena oferty badanej 

C – liczba punktów przyznana za kryterium „cena” (maksymalnie 100 pkt) 

Zamawiający poda liczbę punktów w kryterium w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.  

W przypadku, gdy trzecią liczbę po przecinku stanowić będzie cyfra 5 lub cyfra o większej wartości, 

Zamawiający dokona zaokrąglenia w górę, np. w przypadku wyniku 1,355 wpisze wartość 1,36. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego należy zgłosić się w celu podpisania umowy. 

14.2. Przed zawarciem umowy dopuszcza się możliwość żądania przez Zamawiającego umowy 

regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie. 

 

15.Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów dotyczących zabezpieczenia należytego 

wykonania zamówienia. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunku umowy albo wzór umowy. 

Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

17.1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej w postaci 

odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi na orzeczenie KIO do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

17.2. Szczegółowa regulacja zawarta została w art. 179 – art. 198 g ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

17.3. Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 200 000 euro, 

odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego. 
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18. Informacja o ofertach częściowych, ofertach wariantowych, umowie ramowej, aukcji 

elektronicznej, podwykonawcach 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

18.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

18.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

18.4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  

18.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

18.6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia.  

 

19. Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki 

19.1. opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1; 

19.2. formularz ofertowy – Załącznik Nr 2; 

19.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 

ustawy – Załącznik Nr 3; 

19.4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy – Załącznik Nr 4; 

19.5. wzór umowy – Załącznik Nr 5. 

 

        data 15 października 2012 r. 


