SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa
nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Zakup wyposażenia wystawienniczego
dla Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie

Wspólny słownik zamówień (CPV):
Główny słownik:
39154000-6 Sprzęt wystawowy

Zamawiający:
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno
NIP 784-10-10-561
Podstawa prawna:
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

1. Informacje o Zamawiającym
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno
Reprezentowane przez
Michała Bogackiego – Dyrektor

2. Tryb udzielenia zamówienia
a. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartości 221.000 euro.
b. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.)

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.)
b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);
c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2478);
d. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
a. Biuletyn Zamówień Publicznych
b. strona internetowa Zamawiającego www.muzeumgniezno.pl;
c. tablica ogłoszeń Zamawiającego.

5. Opis przedmiotu zamówienia
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a. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
c. Warunki i wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
W czasie wykonywania montażu i podłączenia elementów wyposażenia wystawy
pomieszczenia będą użytkowane. Dopuszcza się w okresie trwania prac czasowe
wyłączenie z użytkowania obszaru niezbędnego do wykonywania montażu i
podłączenia. Wyłączony z użytkowania teren powinien być odpowiednio
zabezpieczony, oznakowany i nadzorowany, a zakres i czas wyłączenia powinien być
uzgodniony z wyznaczonym przez Zamawiającego pracownika.
d. Inne uwarunkowania
i. Wykonawca udzieli nie krótszej niż 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na
przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru końcowego,
ii. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnych przeglądów w
okresie gwarancji i rękojmi,
iii. Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu w czasie do 24 godzin od chwili
zgłoszenia telefonicznego awarii przez Zamawiającego,
iv. Wykonawca wraz z urządzeniami zobowiązany jest do dostarczenia i
przekazania użytkownikowi: instrukcji obsługi i użytkowania w języku
polskim, kartę gwarancyjną.
v. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki
transportu, ponosi koszty ubezpieczenia podczas dostawy do
Zamawiającego, zapewnia i ponosi koszty rozładunku, montażu, podłączenia,
uruchomienia.
vi. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod
warunkiem, iż zaproponowane urządzenia i wyposażenie gwarantują
parametry i jakość nie gorszą od wymaganych SIWZ.
vii. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin obowiązywania umowy (dostawy i uruchomienia) do 19 listopada 2018 r.
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7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o
których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie
wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w ust. 2 oraz
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w
art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
i. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania
warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
ii. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający
odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
iii. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe – Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w ciągu ostatnich
trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – wykonał minimum trzy zamówienia dla instytucji publicznych
polegające na dostawie wyposażenia wystawienniczego o wartości nie
mniejszej niż 60 tys. zł netto każde.
c. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zgodnie z art. 22a ust. 2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie
podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału.
d. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje „procedurę odwróconą” na
postawie art. 24aa ustawy. W związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełni warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Zamawiający po ocenie ofert dokonuje weryfikacji wyłącznie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu a
także pozostałych dokumentów podmiotowych w odniesieniu do wykonawcy
którego oferta jest najkorzystniejsza.
e. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z
art. 22a ust. 5 Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
f.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
i. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
ii. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację
finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

g. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach. Z treści
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załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca
spełnił.

8. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
a. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 1223 ustawy Pzp.
b. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp tj.:
i. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
– Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i
1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
ii. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
iii. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia odszkodowania;
iv. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
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społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

9. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
a. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:
i. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia – zał. nr 1a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;
ii. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu – zał. nr 1b do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu;
iii. UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy z
wykonawców osobno.
iv. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
b. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczące tych podmiotów.
c. W przypadku o którym mowa w pkt. b Wykonawca winien dołączyć do oferty
zobowiązanie podmiotu trzeciego.
d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:
i. odpisu 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 wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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ii. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
iii. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
iv. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
Strona 8 z 23
3/ZP/2018

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zał. nr 1c do SIWZ.
e. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach
danych.
f.

Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Wykonawca, o którym mowa w pkt. b przedstawi w odniesieniu do tych
podmiotów dokumenty o których mowa w pkt. d ppkt. i-iii.

g. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. d ppkt. i-iii –
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
ii. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
h. Dokumenty, o których mowa w pkt. g ppkt i powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
i.

Dokumenty, o których mowa w pkt. g ppkt ii powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

j.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Strona 9 z 23
3/ZP/2018

k. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
l.

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

m. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w
postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
n.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

o. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z
oryginałem" i opatrzone datą ich potwierdzenia natomiast oświadczenia woli winny
zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z
wykonawcami
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a. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania i wszelka
korespondencja powinna być skierowane na adres siedziby Zamawiającego.
b. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
jakub.pera@muzeumgniezno.pl
c. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną i do kontaktowania się z wykonawcami
jest p. Jakub Pera, kierownik działu administracji i obsługi technicznej, tel. 61 426 46
41.
d. Wykonawca na podstawie art. 38 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej.
e. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja
udostępniana jest na stronie internetowej, zamieszcza na stronie
www.muzeumgniezno.pl

11. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Termin związania ofertą
a. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do
składania ofert.
b. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

13. Opis sposobu przygotowania oferty
a. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz
załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
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b. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca winien złożyć
ofertę na formularzu ofertowym Zamawiającego.
c. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z
zastrzeżeniem, że w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
d. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być
sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie
oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane siwz Wykonawcy mogą
składać na własnych drukach. Treść druków własnych przygotowanych przez
Wykonawcę musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez stronę
Zamawiającą.
e. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub
upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, pozostałe
dokumenty wymagane przez siwz, w tym kopie poświadczone za zgodność z
oryginałem muszą być parafowane, nie koniecznie przez osobę/y upoważnioną/e
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
f.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi
jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest
upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której
zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.

g.

Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje
się:
i. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub
rejestrach przedsiębiorstw,
ii. osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej,
iii. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez
osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez
pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
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iv. w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej,
a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone
przez pozostałych wspólników
v. Upoważnienie / pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do
oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
h. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby
podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany.
i.

Oferta wspólna – konsorcjum
i. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
dla ustanowionego pełnomocnika.
ii. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania:
zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający
kieruje informacje, korespondencję, itp.
iii. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna
spełniać następujące wymagania:
1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ
2. sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a. wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą
oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VI
ust. 1 SIWZ
b. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
wykonawców osobno
c.

oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI ust. 13 składa
każdy z wykonawców osobno;

d. oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta
cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu
wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
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4. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
5. przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu)
wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek
przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko
Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia.
7. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której
zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.
j.

Podwykonawcy
i. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części
zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
ii. W przypadku, gdy Wykonawca nie powierza wykonania żadnej części
zamówienia podwykonawcom, należy zamieścić informację „nie dotyczy”.

14. Miejsce oraz termin składania ofert
a. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego – Muzeum Początków Państwa
Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1, sekretariat w terminie do dnia 14
września 2018 r. do godz. 9:00.
b. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.
c. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. I tak:
i. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone
"ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.
ii. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych
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samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE".
Koperty wycofywanych ofert nie będą otwierane.
d. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestu.
e. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz
opisane:
Nazwa i adres Wykonawcy
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
ul. Kostrzewskiego 1
62-200 Gniezno
OFERTA
Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie
Nie otwierać przed 14 września 2018 r. do godz. 9:15
f.

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w biurze nr
130 (przy sekretariacie) dnia 14 września 2018 r. do godz. 9:15.

g.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji
otwarcia ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15. Opis sposobu obliczenia ceny
a. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT
- jeżeli występuje. Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest
wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest
obowiązany zapłacić Wykonawcy (przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się
również stawkę taryfową.
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b. Ceny oferty obejmować będzie koszt wytworzenia (produkcji) elementów
wyposażenia, koszty dostawy (transportu), ubezpieczenia podczas dostawy do
Zamawiającego, koszty rozładunku, montażu, podłączenia, uruchomienia, szkolenia.
c. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie
cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na
dzień wszczęcia postępowania.
d. Cenę oferty należy podać w złotych polskich z podatkiem od towarów i usług VAT.
Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług.
e. Obliczenie końcowej ceny ofertowej netto i brutto należy dokonać z dokładnością do
1 grosza (2 miejsca po przecinku). Kwotę netto i brutto oferty należy podać cyfrowo
oraz słownie.

16. Wybór najkorzystniejszej oferty - Kryteria oceny oferty
a. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą
liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w
niniejszej specyfikacji).
b. Kryteria wyboru ofert będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia)
i. Cena - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana
oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
oferta uzyska 60 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
Cena = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)
ii. Skrócenie terminu dostawy i uruchomienia – 20%
Ocenie będzie podlegał termin dostawy i uruchomienia wystawy. Przy ocenie
najwyżej będzie punktowana oferta proponująca największą ilość dni
skrócenia wykonania umowy od terminu wskazanego w SIWZ – maksymalnie
20 dni, oferta uzyska maksymalnie 20,00 pkt, pozostałe oferty będą
przeliczane wg wzoru:
Oferowana ilość dni skrócenia terminu dostawy i uruchomienia badanej
oferty
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Termin wykonania = --------------------------------------------- x 100,00 pkt. x 20%
Największa ilość dni skrócenia terminu dostawy i uruchomienia
Wykonawca może zaoferować większą ilość dni skrócenia terminu dostawy i
uruchomienia niż 20 dni, ale oferta uzyska maksymalnie 20 pkt.
iii. Rozszerzenie gwarancji i rękojmi - 20%
Przy ocenie gwarancji i rękojmi dla całego zamówienia najwyżej będzie
punktowana oferta proponująca najdłuższy okres dodatkowej gwarancji i
rękojmi (wydłużony okres gwarancji i rękojmi) przy czym może być
wydłużona o min. 1 miesiąc i nie więcej niż 12 miesięcy, pozostałe oferty
będą przeliczane wg wzoru:
Okres rozszerzonej gwarancji i rękojmi badanej oferty
Gwarancja i rękojmia = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 20 %
Najdłuższy zaoferowany okres rozszerzenia gwarancji i rękojmi
Wykonawca, który w ofercie (formularz ofertowy pkt 2) nie określi
wydłużenia gwarancji i rękojmi otrzyma 0 pkt, udzielając tylko
gwarancji i rękojmi na okres określony w SIWZ. Maksymalna ilość punktów
do uzyskania w kryterium „Gwarancja i rękojmia” to 20,00 pkt.
c. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a
wartości 5-9 zaokrągla się w górę. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z niższą ceną.
d. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli
oferty o:
i. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
ii. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i
prawne
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iii. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia
oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
iv. unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
e. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację,
o której mowa w ust. 5 pkt. 1, zamieszcza na tej stronie (www.bip.wrzesnia.pl) w
zakładce „Zamówienia publiczne – informacja o wynikach przetargów” oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

17. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
a. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z art. 94 ustawy oraz postanowień niniejszej SIWZ.
b. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.
c. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona
przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
d. Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta
została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1.
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
a. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 3
do niniejszej SIWZ.
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i. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian
postanowień zawartej umowy. W szczególności postanowienia umowy mogą
ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
ii. zmiany w zakresie płatności i wynagrodzenia - zmiany terminów płatności
wynikające z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych
do umowy;
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia
zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie
do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
3. istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych
związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po dniu
podpisania umowy.
iii. zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
1. wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z wystąpienia klęsk
żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało
się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony jest
przerwać realizację umowy lub nie jest w stanie jej realizować w
normalnym trybie czynności, a nie jest możliwe w tym czasie
wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów. W takiej sytuacji termin realizacji umowy
ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres;
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
3. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ, przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie
zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było
przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w szczególności wojny,
epidemii, pożaru, działania wojenne (bez względu na to czy wojna
została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych;
rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i
Strona 19 z 23
3/ZP/2018

polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjątkiem tych, które są
ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego
podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym
nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny
itp. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności
wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
4. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz
Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu
wykonania umowy, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę
terminu;
iv. pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:
1. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które
Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi
świadczeniami;
2. zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu
wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
b. Odstąpienie, wypowiedzenie oraz wszelkie zmiany w treści umowy wymagają formy
pisemnej, pod rygorem nieważności.

20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
a. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
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Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
b. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
c. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
d. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej podpiisane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
e. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej
f.

Terminy wniesienia odwołania:
i. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie 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
ii. 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
iii. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 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
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powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
g. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
i. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
ii. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w
Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
h. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne
przepisy Działu VI ustawy Pzp.
i.

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

j.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora znaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo Pocztowe (Dz. U z 2012
poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

21. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
22. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania w celu wyboru Wykonawcy aukcji elektronicznej.

23. Informacje dotyczące rozliczeń z zamawiającym
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

24. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

25. Postanowienia końcowe
a. Zasady udostępniania dokumentów
i. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków
po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
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protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
ii. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
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