gbaklpThA tlgphltA ko 4N4N t CwAokbj

=
=
=
==wATtfboawAjW
altÓaCA gt 4N4N CwAokb
===L=J=L=ppłk=Andrzej=pwrTltfCw=
=
===ania=MVKNNKOMNM=rK=

pmbCYcfhACgA==
fpTlTkYCe=tAorkhÓt=wAjÓtfbkfA=
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tróbieW
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwotó określone w przepisach
wódanóch na podstawie artK NN ustK U ustawó z dnia OV stócznia OMM4 roku – mrawo
zamówień publicznóch EazK rK z OMMTrK kr OOPI pozK NSRR z późnK zmKF
EtAoTlŚĆ mlkfŻbg NORKMMM brolF
=
na zakup i dostawę
=

„materiałów=eksploatacójnóch=do=drukarekI=kser=i=faksów”

Czarne 2010
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=
oozdział=f=
fnformacje=ogólne=
=
wamawiającóK=
mełna nazwa wamawiającegoW gbaklpThA=tlgphltA=4N4N=Czarne
AdresW ulK=OT=iutegoI=TTJPPM=Czarne
obdlkW TTMVUOSM4I kfmW U4PJN4JOUJT4N=
Telefon W MRVJUPJOMJOTVI=faksW=MRVJUPJOMJO4S=
zwanóm dalej wamawiającóm zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia OV stócznia OMM4 roku J mrawo
zamówień publicznóch EazK rK z OMMT rK kr OOPI pozK NSRR z późnK zmKF
prowadzonego w tróbie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwotó
określone w przepisach wódanóch na podstawie artK NN ustK U tejże ustawóK
=

Użóte=w=ppecófikacji=pojęcia=mają=następujące=znaczenieW=
„wamawiającó” – gednostka tojskowa 4N4N CzarneI ulK OT iutegoI TTJPPM CzarneK
„mostępowanie= o= udzielenie= zamówienia” – należó przez to rozumieć
postępowanie wszczónane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub
przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji
w celu dokonania wóboru ofertó wókonawcóI z któróm zostanie zawarta umowa w
sprawie zamówienia publicznegoI lub – w przópadku tróbu zamówienia z wolnej ręki
– wónegocjowania postanowień takiej umowóX
„pftw” – niniejsza ppecófikacja fstotnóch tarunków wamówieniaK
„rstawa” – ustawa z dnia OV stócznia OMM4 roku E z późnK zmKF – mrawo zamówień
publicznóchK
„wamówienie” – należó przez to rozumieć zamówienie publiczneI którego przedmiot
został w sposób szczegółowó opisanó w fff rozdzialeK
„tókonawca” – podmiotI któró ubiega się o wókonanie zamówieniaI złożó ofertę na
wókonanie zamówienia albo zawrze z wamawiającóm umowę w sprawie wókonania
zamówieniaK
modstawa=prawna=opracowania=specófikacji=istotnóch=warunków=zamówieniaW=
=
NF rstawa z dnia OV stócznia OMM4 rK – mrawo zamówień publicznóch EazK rK z OMMT
rK kr OOPI pozK NSRR z późnK zmKF
OF oozporządzenie mrezesa oadó jinistrów z dnia PM grudnia OMMV rK w sprawie
rodzajów dokumentówI jakich może żądać zamawiającó od wókonawcóI oraz formI
w jakich te dokumentó mogą bóć składane EazK rK z OMMV rK kr OOSI pozK NUNTF
PF oozporządzenie mrezesa oadó jinistrów z dnia OP grudnia OMMV rK w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznóch EazK rK z OMMV rK kr OO4I pozK NTVSFK
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4F oozporządzenie mrezesa oadó jinistrów z dnia OP grudnia OMMV rK w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursówI od któróch jest uzależnionó obowiązek
przekazówania ogłoszeń rrzędowi lficjalnóch mublikacji tspólnot buropejskich
EazK rK z OMMV rK kr OO4I pozK NTVRFK
RF oozporządzenie mrezesa oadó jinistrów z dnia NS października OMMU rK w
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EazK rK z
OMMU rK kr NUUI pozK NNR4FK
SF rstawa o dostępie do informacji publicznej EazK rK z OMMN rK kr NNOI pozK NNVU z
późnK zmKFK

oozdział=ffK=
Trób=udzielenia=zamówienia=
=
mostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w tróbie
przetargu nieograniczonego artK NM ustK NI artK PVJ4S ustawó – mrawo zamówień
publicznóchK

oozdział=fff=
lpis=przedmiotu=zamówienia
=

mrzedmiotem zamówienia jest W
zakup= i= dostawa= materiałów= eksploatacójnóch= do= = drukarekI= = kser= i= faksów –
szczegółowó wókaz przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr N do pftw
„cormularz ofertowóK
hla=CmsW=PMNVONNOJVX PMNORNNMJRX PMNVOPOMJMX PORUNONMJMX PMOPTOROJMX
PMOPTORMJS
tómogi=techniczne=przedmiotu=zamówieniaW
NK tókonawca zobowiązuje się do wókonania zamówienia publicznego zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia w pftwI wg cen określonóch w złożonóm
formularzu ofertowómK
OK Cenó określone w formularzu ofertowóm nie mogą ulec zmianie w okresie trwania
umowó
PK pprzęt i materiałó musza spełniać warunki molskiej kormóK
4K jateriałó są fabrócznie noweI wolne od wadI wcześniej nieeksploatowaneK
RK mod pojęciem fabrócznie nowóch materiałów wamawiającó rozumie wókonane z
nowóch elementówI bez śladów uszkodzenia i użótkowaniaI w oróginalnóch
opakowaniach producenta z oznaczonóm logoI sómbolem produktu i oznaczonóm
terminem przódatności produktuK
SK wamawiającó dopuszcza składanie
równoważnómi tzwK zamiennikamiK
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TK jateriał eksploatacójnó oróginalnó to tonerLtuszLgłowicaLtaśma
wóprodukowanó lub zalecanó przez producenta drukarkiK

barwiąca

UK

mrzez materiał eksploatacójnó równoważnó wamawiającó rozumie materiał
eksploatacójnó Einnego producenta niż wómienionego w załączniku nr N do pftw FI
fabrócznie nowóI bez śladów użówania i uszkodzeniaI w oróginalnóm nienaruszonóm
opakowaniu producentaI pełnowartościowóI nieregenerowanóI nieprefabrókowanóI
materiał eksploatacójnó kompatóbilnó ze sprzętem drukującóm podanóm przez
wamawiającego w załączniku nr N do pftwI o parametrach takich samóch bądź
lepszóch Epojemność tonera LtuszuI wódajnośćF w stosunku do materiału
eksploatacójnego oróginalnego produkowanego przez producenta urządzenia
drukującegoK

VK

tókonawca gwarantuje że zamontowanie i użówanie dostarczonóch przez niego
materiałów eksploatacójnóch równoważnóch nie powoduje utrató praw gwarancji
producenta urządzenia do którego są przeznaczoneK geżeli w trakcie obowiązówania
umowó wamawiającó stwierdzi wadó fizóczne lub prawne materiałów
eksploatacójnóchI tókonawca zobowiązuje się do gwarancójnej wómianó materiału
eksploatacójnego na nowó wolnó od wad w terminie P dni od momentu zgłoszenia
przez wamawiającego o wadliwóm produkcie Emailem lub faksemFK

NMK tókonawca gwarantujeI że oferowane przez niego materiałó eksploatacójne będą
wósokiej jakości oraz zapewnią kompatóbilność pracó z urządzeniami
wamawiającegoK t przópadku stwierdzenia niekompatóbilnego działania materiału
równoważnego z urządzeniem drukującóm wamawiającego tókonawca wómieni
niekompatóbilnó materiał eksploatacójnó na innó odpowiadającó wómogom
wamawiającegoK
rtAdA==
wgodnie= z= artK= PM= ustK= R= ustawó= mrawo= zamówień= publicznóch= tókonawcaI=
któró= zaoferuje= produktó= równoważne= do= opisówanóch= przez= wamawiającegoI=
jest= obowiązanó wókazaćI= że= oferowane= przez= niego= dostawó= spełniają=
wómagania=określone=przez=wamawiającego.
NNK t przópadku zaoferowania materiałów oróginalnóch wómaga się wpisania w
formularzu ofertowóm EzałK nr N do pftw) w kolumnie NM J kazwa producenta
i sómbolu towaru słowa „oróginał”I natomiast w przópadku zaoferowania
przez tókonawcę materiałów równoważnóch tzwK zamienników wómaga się
wpisania „nazwó producenta oraz jego indeksu Esómbolu)”K kiespełnienie
tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem ofertó na podstawie artK 89 ust
NpktK O) ustawó mzpK
mrzókładW
imK=

NK=

kod=Cms=

OK

= =

Asortóment=

PK

= =

jKm=

4K=

gednK=
tartość=
tartość=
netto============== netto=
Eza==N=sztKF=

flość=L=
sztuk=
=

RK=

=

SK = =

TK = =

gedn=
tartoś
tartość=
ć=
brutto==================
brutto=
Eza=N=sztKF=
=

UK = =

VK=

kazwa=
producenta==
i=sómbol=
towaru=

NMK= =

NK

PMNVONNOJ
V

Tusz seledónowó do
drukarki uu VOMuI U4MCu
ESSNRuuF
N4 ml

sztK

4

POIMM

NOUIMM

PVIM4

NRSINS

„lróginał”

OK

PMNVONNOJ
V

Tusz kolor do drukarki
uu MMM Eu MMMMF

sztK

4

NNIMM

44IMM

NPI4O

RPISU

„wamiennik”
fksiński
ENONOvF
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NOK t przópadku dostarczenia materiałów równoważnóch tókonawca zobowiązuje się
do dokonania naprawó drukarki na koszt własnóI gdó uszkodzenie drukarki powstało
w wóniku stosowania materiału eksploatacójnego równoważnegoK wa podstawę
żądania przez wamawiającego naprawó drukarki Ewłączając w to wómianę bębna lub
głowicóF uważa się pisemną opinię autorózowanego serwisu producenta drukarkiK
kaprawa drukarki wókonana zostanie w ciągu N4 dni od momentu zgłoszenia przez
wamawiającego o konieczności wókonania naprawóK
=rtAdAW
wamawiającó=nie= dopuszcza= materiałów= eksploatacójnóch= regenerowanóch= –=
nie=zostaną===one=uznane=za=równoważneK=
K
NPK tókonawca w ramach dostawó zobowiązuje się nieodpłatnie przójąć zużóte toneróI
tusze i inne matK eksploatacójne będące przedmiotem zamówieniaK tókonawca
zagospodaruje zużóte materiałó eksploatacójne zgodnie z przepisami prawa w tóm
zakresieK
N4K tókonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczonó przedmiot
zamówienia – minimum NO miesięcó licząc od dató dostarczenia do ldbiorcóK
dwarancja będzie polegać na wómianie uszkodzonego egzemplarza materiału
eksploatacójnego na nowó egzemplarzK
ponadto=tókonawca=W=
zobowiązuje się do wókonania dostawó materiałów objętóch przedmiotem
zamówienia dla gednostki tojskowej 4N4N w Czarnem K
aF zapewni wamawiającemu we własnóm zakresie i na koszt własnó dostawę
przedmiotu zamówieniaK
bF termin wókonania partii dostawó – do P dni roboczóch od złożenia zamówieniaK
cF wamawiającó przewiduje dostawę przedmiotu zamówienia w partiach
uzgodnionóch z odbiorcąK
dF tókonawca zobowiązuje się do wókonania zamówienia wg cen określonóch w
formularzu ofertowóm oraz arkuszu asortómentowo – cenowómK
eF cenó określone w arkuszu asortómentowoJ cenowóm nie mogą ulec zmianie w
okresie trwania umowóK
=
=

oozdział=fs=
lpis=części=zamówienia=i=składanie=ofert=częściowóch=
=

=
N wamawiającó nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowóch

=
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=
oozdział=sK=
fnformacja=o=przewidówanóch=zamówieniach=uzupełniającóchK=
=
=
=
wamawiającó nie przewiduje zamówień uzupełniającóch w stosunku do przedmiotu
zamówieniaK
=
oozdział=sfK=
lpis=przedstawiania=ofert=wariantowóch=oraz=minimalne=warunkiI=oraz=
minimalne=warunki=jakim=muszą=odpowiadać=ofertó=wariantoweK=
=
=
wamawiającó nie dopuszcza składania ofert wariantowóchK
=
oozdział=sffK=
Termin=wókonania=zamówienia=
=
tókonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie doW
==do NR=grudnia=OMNM=rK
=
oozdział=sfff=
tarunki=udziału=w=postępowaniu=oraz=opis=sposobu=dokonania=ocenó=
spełniania=tóch=warunkówK=
=

NK l udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tókonawcóI którzó spełnią warunki
dotócząceW
NF=posiadania= uprawnień= do= wókonówania= określonej= działalności= lub=
czónnościI=jeżeli=przepisó=prawa=nakładają=obowiązek=ich=posiadaniaX=
OF=posiadania=wiedzó=i=doświadczeniaX=
PF=dósponowania= odpowiednim= potencjałem= technicznóm= oraz= osobami=
zdolnómi=do=wókonania=zamówieniaX=
4F=sótuacji=ekonomicznej=i=finansowej=
OK l udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tókonawcóI którzó nie podlegają
wókluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie artK O4 ustK N i
ustK O ustawóX
PK l udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wókonawcóI którzó złożą formularz
ofertowó wraz z wómaganómi dokumentamiI oświadczeniamiI załącznikami oraz
zaświadczeniami wómaganómi treścią pftwK
4K lcena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg
formułó Espełnia – nie spełniaF w oparciu o dokumentó lub oświadczenia
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wómienione w rozdziale fu= pftwK w treści złożonóch wamawiającemu
dokumentów musi wónikać jednoznacznieI że tókonawca spełnia wLw warunkiK
kie spełnienie chociażbó jednego z wLw warunków skutkować będzie
wókluczeniem tókonawcó z postępowaniaK

oozdział=fu=
tókaz=oświadczeń=lub=dokumentówI=jakie=mają=dostarczóć=tókonawcó===================
w=celu=potwierdzenia=spełniania=warunków=udziału=w=postępowaniu============================
i=potwierdzenia=braku=podstaw=do=wókluczenia=z=postępowania
NK=ka=ofertę=składają=się=następujące=dokumentó=i=załącznikiW=
NF tópełnionó i podpisanó cormularz ofertowó z wókorzóstaniem –=załącznika=nr=NX=
OF lświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne zgodnie z artK OO ust N i artK O4 ustK N i O mrawa zamówień publicznóch z
wókorzóstaniem wzoru – załącznik=nr=OX
PF lświadczenie o poddaniu się rógorom bezpieczeństwa – załącznik=nr=P=
4F marafowanó przez tókonawcę tzór umowó z wókorzóstaniem załącznika=nr=4=
OK=t=celu=wókazania=braku=podstaw=do=wókluczenia=z=postępowania=o=udzielenie=
zamówienia= wókonawcó= w= okolicznościach= o= któróch= mowa= w= artK= O4= ustK= N=
ustawó= w= postępowaniach= określonóch= w= artK= OS= = ust= O= zamawiającó= żąda=
następującóch=dokumentówW
NF Aktualnego odpisu z właściwego rejestruI jeżeli odrębne przepisó wómagają wpisu
do rejestruI w celu wókazania braku podstaw do wókluczenia w oparciu o artK O4
ustK N pktK O ustawóI wóstawionego nie wcześniej niż S miesięcó przed upłówem
terminu składania ofertK
OF Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającegoI że wókonawca nie zalega z opłacaniem podatkówI lub
zaświadczeniaI że uzóskał przewidziane prawem zwolnienieI odroczenie lub
rozłożenie na rató zaległóch płatności lub wstrzómanie w całości wókonania
decózji właściwego organu – wóstawionego nie wcześniej niż P miesiące przed
upłówem terminu składania ofertX
PF Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału wakładu rbezpieczeń
ppołecznóch lub hasó oolniczego rbezpieczenia ppołecznego potwierdzającegoI
że wókonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczneI lub potwierdzeniaI że uzóskał przewidziane prawem zwolnienieI
odroczenie lub rozłożenie na rató zaległóch płatności lub wstrzómanie w całości
wókonania decózji właściwego organu – wóstawionego nie wcześniej niż P
miesiące przed upłówem terminu składania ofertX
PK= mostanowienia=dotóczące=składanóch=dokumentówW
NF tszóstkie dokumentó tókonawcó składają w formie oróginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oróginałem przez tókonawcęX
OF wamawiającó nie dopuszcza składania elektronicznóch kopii dokumentówX
PF aokumentó mają bóć sporządzone wółącznie w jęzóku polskimX
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4F lferta powinna zawierać wszóstkie wómagane dokumentóI oświadczenia i
załączniki o któróch mowa w pftwX
RF lferta oraz wszóstkie wómagane
załączniki winnó bóć podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowaniaI zgodnie z
przedstawionóm aktem rejestracójnómI wómogami ustawowómi oraz przepisami
prawaX
SF geżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawicielaI
jest on zobowiązanó do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia
składającego ofertęX
TF tókonawców obowiązuje wókorzóstanie załączonóch wzorów dokumentów –
załącznikówK tszóstkie pola i pozócje tóch wzorów winnó bóć wópełnioneI a w
szczególności muszą zawierać wszóstkie wómagane informacje i dane oraz
odpowiedzi na wszóstkie pótaniaK kie dopuszcza się składania alternatównóchI co
do treści i formóI dokumentówK
UF włożenie przez tókonawcę fałszówóch lub stwierdzającóch nieprawdę
dokumentów lub nierzetelnóch oświadczeń mającóch istotne znaczenie dla
prowadzonego postępowania spowoduje wókluczenie tókonawcó z dalszego
postępowaniaK
rwagaW===
wamawiającó= może= żądać= przedstawienia= oróginału= lub= notarialnie=
poświadczonej= kopii= dokumentuI= gdó= złożona= kopia= dokumentu= jest=
nieczótelna=lub=budzi=wątpliwości=co=do=jej=prawdziwościK=
oozdział=u=
mostanowienia=dotóczące=wnoszenia=ofertó=wspólnej=przez=dwa=lub=więcej=
podmiotó=gospodarcze=konsorcjaLspółki=cówilneK=
NK tókonawcó mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówieniaX
OK geżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wókonawców zostanie
wółoniona w prowadzonóm postępowaniu jako najkorzóstniejszaI przed
podpisaniem umowó w sprawie zamówienia publicznego wamawiającó zażąda w
wóznaczonóm terminie złożenia umowó regulującej współpracę tóch wókonawców
podpisanej przez wszóstkich partnerówI przó czóm terminI na jaki została
zawartaI nie może bóć krótszó niż termin realizacji zamówieniaX
PK tókonawcó ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowóI a pełnomocnictwo L upoważnienie do pełnienia takiej funkcji
wóstawione zgodnie z wómogami ustawowómiI podpisane przez prawnie
upoważnionóch przedstawicieli każdego z wókonawcówI winno bóć dołączone do
ofertóK
4K lferta winna zawierać wszóstkie dokumentóI oświadczenia i informacje
wómienione w punktachW
aK= oozdział=fu=pkt=N=ppktK=OF=
bK= oozdział=fu=pkt=O==
dla każdego wókonawcó ubiegającego się o wókonanie zamówienia z osobnaI
pozostałe dokumentó składane są wspólnieK

kr sprawó – N44/ld-brem/OMNM

ptrona U z ON

oozdział=uf=
mostanowienia=dotóczące=wókonawców=mającóch=swoją=siedzibę=lub=miejsce=
zamieszkania=poza=terótorium=ozeczópospolitej=molskiej
NK geżeli wókonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terótorium
ozeczópospolitej molskiejI zamiast dokumentów o któróch mowa w oozdziale fu
pkt O składa dokument lub dokumentó wóstawione w krajuI w któróm ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania I potwierdzające odpowiednioI żeW
aF nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłościX
bF nie zalega z uiszczeniem podatkówI opłatI składekI na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne alboI że uzóskał przewidziane prawem zwolnienie I odroczenieI lub
rozłożenie na rató zaległóch płatności lub wstrzómanie w całości wókonania
decózji właściwego organuX
cF nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
OK aokumentó o któróch mowa w pkt N litK a i c powinnó bóć wóstawione nie
wcześniej niż S miesięcó przed upłówem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofertK aokument o któróm mowa w pkt N litK b powinien bóć wóstawionó nie
wcześniej niż P miesiące przed upłówem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofertK
PK geżeli w miejscu zamieszkania osobó lub w krajuI w któróm wókonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkaniaI nie wódaje się dokumentów o któróch mowa
w pkt NI zastępuje się je dokumentem zawierającóm oświadczenie złożone przed
notariuszemI właściwóm organem sadowómI administracójnóm albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osobó lub krajuI w któróm wókonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkaniaK
oozdział=uff=
fnformacje=o=sposobie=porozumiewania=się=wamawiającego=z=tókonawcami=
oraz=przekazówania=oświadczeń=lub=dokumentówI=a=także=wskazanie=osób=
uprawnionóch=do=porozumiewania=się=z=tókonawcamiK=
NK ppecófikację fstotnóch tarunków wamówienia można pobierać na wniosekW
NF bezpośrednio w siedzibie wamawiającego z hancelarii gawnej od poniedziałku
do piątku w godzinach od TJmej do N4JtejL
OF złożonó do wamawiającego drogą elektroniczna na e – mail
jw4N4Nprzetargi@interiaKpl lub drogą faks na nrW MRVJUPJOMJO4SI jednakże
każdorazowo potwierdzonó pisemnie drogą pocztową na adres siedzibó
wamawiającegoK
PF hażda ze stron
niezwłocznie potwierdza fakt otrzómania oświadczeńI
wnioskówI zawiadomień oraz innóch informacji przekazanóch za pomocą
faksu lub droga elektronicznąK
OK pftw przekazówana jest nieodpłatnieK
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PK lgłoszeniaI ppecófikacja fstotnóch tarunków wamówienia oraz inne dokumentó
udostępnione do publicznej wiadomościI zamieszczane będą przez
wamawiającegoI na stronie wwwKbiuletónKmonKgovKpl
4K lświadczeniaI wnioskiI zawiadomienia oraz wszelkie informacje wamawiającó
oraz tókonawcó przekazują pisemnieK mrzekazane za pomocą telefaksu lub
drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminieI jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upłówem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnieK
RK lsobó uprawnione do porozumiewania się z tókonawcamiW
NF oeferent dsK zamówień publicznóch J pK Adam olpwAh
TelWJRVJUPJOMJOTV L caxW JRVUPOMO4S I od poniedziałku do piątku od TWPM do
N4WMMK
OF t zakresie przedmiotu zamówienia – chorK Tomasz alŁdltphf
TelWJRVUPOMO4U L caxWJRVUPOMRO4S
od poniedziałku do piątku od TWPM do
N4WMMK
=
oozdział==ufff=
tómagania=dotóczące=wadium=

NK wamawiającó wómaga wniesienia wadium w wósokości X
– SMMIMM=złX=E=słownieW==sześćset==złotóch=MMLNMMF=
OK tadium może bóć wnoszone w jednej lub kilku następującóch formachW
NF =pieniądzuX
OF poręczeniach bankowóch lub poręczeniach spółdzielczej kasó oszczędnościowo
– kredótowejI z tóm że poręczenie kasó jest zawsze poręczeniem pieniężnómX
PF gwarancjach bankowóchX
4F gwarancjach ubezpieczeniowóchX
RF poręczeniach udzielanóch przez podmiotóI o któróch mowa w artK Sb ustK R pkt O
ustawó z dnia V listopada OMMM rK o utworzeniu molskiej Agencji oozwoju
mrzedsiębiorczości E azKrKkr NMVII pozK NNRUI z późnK zmKFK
PK tadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowómW
kBm=lLl=daAŃph=
kr=rachunkuW=RN=NMNM=NN4M=MMMO=USNP=VNOM=MMMM=
w=adnotacjąW=„=wadium=na==……………………………………………………………=
4K tadium wniesione w pieniądzu wamawiającó przechowuje na rachunku
bankowómK
RK tadium wniesione w pieniądzu należó złożyć najpóźniej na dzień przed terminem
otwarcia ofertK mrzó czóm za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej
przójmuje się termin uznania na rachunku bankowóm wamawiającegoK
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SK tadium wniesione w formie innej niż pieniądz należó złożyć w formie oróginałuI
razem z ofertą w osobnej kopercieK
TK molisaI poręczenieI gwarancja lub innó dokument stanowiącó formę wadium winnó
zawierać stwierdzenieI że na pierwsze pisemne żądanie wamawiającego
wzówające do zapłató kwotó wadium zgodnie z warunkami pftw następuje jego
bezwarunkowa wópłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze stronó gwaranta L
poręczócielaK
UK tadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami
wónikającómi z umowó rachunku bankowegoI na
któróm bóło ono
przechowówaneI pomniejszone o kosztó prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzó na rachunek bankowó wskazanó przez
tókonawcęK
NF wamawiającó zwraca wadium wszóstkim tókonawcomI niezwłocznie po wóborze
ofertó najkorzóstniejszej lub unieważnieniu postępowaniaI z wójątkiem
tókonawcóI którego oferta został wóbrana
jako najkorzóstniejszaI
z zastrzeżeniem artK 4S ust 4a ustawóK
OF tókonawcóI którego oferta została wóbrana jako najkorzóstniejszaI wamawiającó
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowó w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należótego wókonania umowóI jeżeli
jego wniesienia żądanoK
VK lferta=niezabezpieczona=wadium=w=jednej=lub=kilku=z=podanóch=wóżej=form=
zostanie=wókluczona=bez=rozpatrówaniaK=
NMK wamawiającó zatrzómuje wadium wraz z odsetkami EartK 4S ustK 4 a i artK 4S ust R
ustawó mzpFI jeżeliW
NF
tókonawca w odpowiedzi na wezwanieI o któróm mowa w artK OS ust PI
nie złożył dokumentów lub oświadczeńI o któróch mowa w artK OR ustK N
lub pełnomocnictwI chóba że udowodniI że wónika to z przóczón nie
leżącóch po jego stronieK
OF
tókonawcaI którego oferta został wóbranaI odmówił podpisania umowó w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonóch w ofercieI
PF
tókonawcaI którego oferta została wóbranaI nie wniósł wómaganego
zabezpieczenia należótego wókonania umowóX
4F
wawarcie umowó w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe
z przóczón leżącóch po stronie wókonawcóK
oozdział=ufs=
Termin=związania=ofertąK=

NK Termin związania ofertą wónosi PM dniI a jego bieg rozpoczóna się wraz
z upłówem terminu składania ofertK azień otwarcia ofert to pierwszó dzień terminu
związania ofertąK
OK tókonawca samodzielnie lub na wniosek wamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą I z tómI że wamawiającó może tólko razI co najmniej
na P dni przed upłówem terminu związania ofertąI zwrócić się do tókonawców o
wórażenie zgodó na przedłużenie tego terminu o oznaczonó okresI nie dłuższó
jednak niż SM dniK
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PK mrzedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tólko z jednoczesnóm
przedłużeniem okresu ważności wadium alboI jeżeli nie jest to możliweI z
wniesieniem nowego wadium na przedłużonó okres związania ofertąK geżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonówane jest po wóborze ofert
najkorzóstniejszejI obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotóczó jedónie wókonawcóI którego oferta została wóbrana jako
najkorzóstniejszaK
=
oozdział=us=
tójaśnienie=i=modófikacja=treści=specófikacji=
=
=

NK tókonawca może zwrócić się do zamawiającego o wójaśnienie treści specófikacji
istotnóch warunków zamówieniaK wamawiającó jest obowiązanó udzielić wójaśnień
niezwłocznie I jednak nie później niżW
aF na=S=dni przed upłówem terminu składania ofertX
bF na O=dni przed upłówem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwotó określone w przepisach wódanóch na podstawie artKNN ustK U J
pod warunkiemI że wniosek o wójaśnienie treści pftw wpłónął do
wamawiającego nie później niż do końca dniaI w któróm upłówa połowa
wóznaczonego terminu składania ofert EartKPU ustK N ustawóFK
OK geżeli wniosek o wójaśnienie treści specófikacji istotnóch warunków zamówienia
wpłónął po upłówie terminu składania wnioskuI o któróm mowa w pkt=N=rozdziału
us= pftwI lub dotóczó udzielonóch wójaśnieńI zamawiającó może udzielić
wójaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznaniaK
PK mrzedłużenie terminu składania ofert nie wpłówa na bieg terminu składania
wnioskuI o któróm mowa w pkt=N=rozdziału=us=pftwK
4K Treść zapótań wraz z wójaśnieniami wamawiającó przekazuje niezwłocznie
wósółając jeI bez podawania źródła zapótaniaI do wszóstkich podmiotówI które
otrzómałó specófikację istotnóch warunków zamówienia EartKPU ustK O ustawóFK
RK Treść zapótań oraz wójaśnienia zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie
internetowej wwwKbipKmonKgovKpl w części przewidzianej dla zamówień
publicznóch L jednostki wojskowe
SK wamawiającó może zwołać zebranie wszóstkich tókonawców w celu wójaśnienia
wątpliwości dotóczącóch treści pftw zgodnie z artKPU ustK PK
TK t uzasadnionóch przópadkach wamawiającó możeI przed upłówem terminu do
składania ofertI zmienić treść ppecófikacji fstotnóch tarunków wamówieniaK
aokonaną zmianę w specófikacji przekazuje się niezwłocznie wszóstkim
tókonawcomI któróm przekazano pftw i jest ono dla nich wiążące zgodnie z artK
PU ustK 4 ustawóI oraz jednocześnie zamieszcza na stronie internetowejI na której
zamieszczone zostało ogłoszenieI pftw E wwwKbipKmonKgovKpl w części
przewidzianej dla zamówień publicznóch L jednostki wojskoweFK
UK t przópadku gdó zmiana postanowień pftw wómagać będzie zmianó treści
ogłoszenia o zamówieniuI wamawiającó zmianę taką przeprowadziK
VK geżeli w wóniku zmianó treści pftw nieprowadzącej do zmianó treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędnó dodatkowó czas na wprowadzenie zmian w
ofertachI wamawiającó przedłuża termin składania ofert i informuje o tóm
wókonawcówI
któróm
przekazano
ppecófikację
fstotnóch tarunków
wamówieniaI
oraz
zamieszcza
informację
na
stronie
internetowej
EwwwKbipKmonKgovKpl w części przewidzianej dla zamówień publicznóch L
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jednostki wojskoweFI jeżeli ppecófikacja fstotnóch tarunków wamówienia jest
udostępniana na tej stronieK mrzepis artK PU ustK 4a ustawó stosuje się
odpowiednioK
=

oozdział=usf=
lpis=sposobu=przógotowania=ofert=
=
=
=

NK lferta musi bóć sporządzona formie pisemnejI w jęzóku polskimI pismem trwałóm
i czótelnómK
OK hosztó związane z przógotowaniem ofertó ponosi składającó ofertęK
PK tókonawca może złożyć w prowadzonóm postępowaniu wółącznie jedną ofertę K
4K lferta oraz wszóstkie załączniki wómagają podpisu osób uprawnionóch do
reprezentowania tókonawcó w obrocie gospodarczómI zgodnie z aktem
rejestracójnómI wómaganiami ustawowómi oraz przepisami prawaK
RK geżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela tókonawcóI należó dołączóć właściwe umocowanie prawne
EpełnomocnictwoFK aokumentó powinnó bóć sporządzone zgodnie z zaleceniami
wamawiającego oraz przedstawionómi przez wamawiającego wzorcami J
załącznikamiI a w szczególności zawierać wszóstkie informacje oraz daneK
SK moprawki w ofercie muszą bóć naniesione czótelnie oraz opatrzone podpisem
osobó podpisującej ofertęK
TK waleca sięI abó wszóstkie stronó ofertó bółó ponumerowane i parafowane oraz
zostałó spięteI w sposób trwałóI zapobiegającó możliwości uzupełniania lub
wójmowania zawartości ofertóK
UK Treść ofertó musi odpowiadać treści ppecófikacji fstotnóch tarunków
wamówieniaK
lfertę należó składać w jednej nieprzezroczóstej kopercie opatrzonej adnotacją
„lcboTA=–=wAhrm=i=alpTAtA=…………………………………………KK=============
kfb=lTtfboAĆ=mowba=NVKNNK=OMNM=rK=mowba=dlawK=NPKPM”K=
=
VK tókonawca przed upłówem terminu wóznaczonego do składania ofert może
zmienić lub wócofać ofertę poprzez złożenie do wamawiającego pisemnego
zawiadomieniaK
NMK lferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona tókonawcóK

oozdział=usff=
tarunki=odrzucenia=ofertó=
wamawiającó odrzuci ofertęI jeżeliW
NK jest niezgodna z ustawą W
OK jej treść nie odpowiada treści specófikacji istotnóch warunków zamówienia z
zastrzeżeniem artK UT ustKO pkt PustawóW
PK jej złożenie stanowi czón nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencjiX
4K zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówieniaX
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RK została złożona przez wókonawcę wókluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówieniaX
SK zawiera błędó w obliczeniu cenóX
TK wókonawca w terminie P dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omółki o której mowa w artK UT ustK O pkt PX
UK jest nieważna na podstawie odrębnóch przepisówI
oozdział=usfff=
jiejsce=oraz=termin=składania=i=otwarcia=ofert=
=

NK lfertę należó składać w siedzibie wamawiającego w hancelarii gawnej lub drogą
pocztową na adres siedzibó wamawiającego w terminie do=dnia=NVKNNKOMNM=rK=do=
godzinó=NPKMM
OK ltwarcie ofertI komisójne i jawneI nastąpi w=dniu=NVKNNKOMNM=rK=o=godzinie=NPKPM
w siedzibie wamawiającego w pali honferencójnejK
PK Bezpośrednio przed otwarciem ofert wamawiającó przekaże zebranóm
wókonawcom informację o wósokości kwotóI jaką zamierza przeznaczóć na
sfinansowanie zamówieniaK
4K ltwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczótaniu wwK informacjiK mo
otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacjeW nazwa i siedziba
wókonawcóI którego oferta jest otwieranaI cenę netto i brutto ofertóK
RK l wóborze ofertó wamawiającó zawiadomi niezwłocznie tókonawcówI którzó
ubiegali się o udzielenie zamówieniaI podając uzasadnienie faktóczne i prawne a
także nazwóI siedzibó i adresó wókonawcówI którzó złożóli ofertó wraz ze
streszczeniem ocenó i porównania złożonóch ofert zawierającóm punktację
przóznaną ofertom w króterium ocenó ofert i łączną punktację
oozdział=ufu=
lpis=sposobu=obliczenia=cenóK
NK Cenę za wókonanie poszczególnóch zadań przedmiotu zamówienia należó
przedstawić w „ cormularzu ofertowóm” stanowiącóm załącznik=nr=N do niniejszej
specófikacji istotnóch warunków zamówieniaK
OK Cena ofertó uwzględnia okres trwania umowó podanó w treści pftwK
PK Cena ofertó to cena brutto E z naliczonóm podatkiem sATI jeżeli ustawa taki
podatek przewiduje F
4K tókonawca=oblicza=cenę=w=następującó=sposóbX=
aF= flość=towaru=x=cena=jednostkowa=Z=wartość=nettoX=
bF= cena=jednostkowa=netto=H=BsATZ=cena=jednostkowa=bruttoX=
cF= wartość=netto=H=B=sATZ=wartość=bruttoX=
dF= wartość= ofertó= netto= stanowi= suma= wszóstkich= wierszó= z= kolumnó=
„wartość==netto”X=
eF= wartość= ofertó= brutto= stanowi= suma= wszóstkich= wierszó= z= kolumnó=
„wartość==brutto”K=
=
rwagaW=kie=należó=wóliczać=wartości=brutto=ofertó=poprzez=dodanie=podatku==
==============sAT=bezpośrednio=do=ogólnej=wartości=netto=ofertóI=a=wóliczóć=takI=jak==
==============podane=jest=w=ppkt=eF=
=
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RK Cena jednostkowa towaru L usługi to cena ustalona za jednostkę określonego
towaru L usługi którego ilość lub liczba jest wórażona w jednostkach miarI w
rozumieniu przepisów o miarachK
SK hwotó wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnóch groszóI przó czóm końcówki
poniżej MIR grosza pomijaI a końcówki MIR i więcej grosza zaokrągla do N grosza
TK Cena ofertó uwzględnia wszóstkie zobowiązaniaI musi bóć podana w złotóch
polskich cófrowo i słownieI z wóodrębnieniem podatku sAT do dwóch miejsc po
przecinkuK
UK Cena podana w ofercie powinna obejmować wszóstkie kosztó związane z
wókonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wótócznómi stawianómi
przez wamawiającegoK
VK Cena może bóć tólko jednaI nie dopuszcza się wariantowości cenK
t celu uniknięcia dokonówania poprawiania oczówistóch omółek rachunkowóch w
trakcie sprawdzania ofert pod względem rachunkowóm złożonóch ofertI należó
zastosować powóższó sposób obliczania cen w składanej ofercie oraz ponownie
dokonać sprawdzenia wóliczeń przed złożeniem jej zamawiającemuK
oozdział=uu=
lpis=króteriówI=którómi=wamawiającó=będzie=się=kierował=przó=wóborze=ofertóI=
wraz=z=podaniem=znaczenia=tóch=króteriów=i=sposobu=ocenó=ofertK=
tóbór ofertó dokonanó zostanie na podstawie niżej przedstawionóch króteriów
Enazwa króteriumI wagaI sposób punktowaniaFW
mrzó wóborze ofertó zamawiającó będzie się kierował następującómi króteriamiW
ipK
NK

hróterium
=
Cena=zakupu=i=dostawó=
=

taga
B

jax ilość
punktów

NMM

NMM

=

hróterium=CbkA==
CbkA=Ewartość=dostawó=ogółem=z=sATFW NMM=mrkhTÓt=jAhpYjAikA=lCbkA=
lferta z najniższą ceną otrzóma maksómalną ilość punktówI oferta z wóższą ceną
proporcjonalnie niższą ilość punktów
· hróterium wóboru ofert będzie oceniane w skali MJNMM punktówK
· pposób dokonówania ocenó ofertW
tartość=punktowa=ofertó=Z=ECk=W=CBF=x=NMMB=x=NMM=punktów=Emax NMM punktówF
gdzieW Ck – cena najniższa spośród złożonóch ofertI CB – cena ofertó badanej
pposób przóznawania punktówW =
l wóborze najkorzóstniejszej ofertó zadecóduje największa ilość punktówK
wamawiającó udzieli zamówienia tókonawcóI któró zaoferował najniższą cenęK
mozostałe ofertó zostaną sklasófikowane zgodnie z ilością uzóskanóch punktówK
geżeli nie będzie można wóbrać ofertó najkorzóstniejszej z uwagi na toI że zostałó
złożone ofertó o takiej samej cenieI zamawiającó wezwie wókonawcówI którzó złożóli
te ofert I do złożenia w terminie określonóm przez zamawiającego dodatkowóch
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ofertK tókonawcóI składając ofertó dodatkoweI nie mogą zaoferować cen wóższóch
niż zaoferowane w złożonóch ofertachK
=
oozdział=uuf=
fnformacje=o=formalnościach=jakie=powinnó=zostać=dopełnione=po=wóborze=
ofertó=w=celu=zawarcia=umowó=w=sprawie=zamówienia=publicznegoK=
wamawiającó podpisze umowę z tókonawcąI któró przedłożó najkorzóstniejszą
ofertę z punktu widzenia króteriów przójętóch w pftwK
l miejscu i terminie podpisania umowó zamawiającó powiadomi odrębnóm pismemK
rmowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wónikającóch z treści pftw
oraz danóch zawartóch w ofercieK
mostanowienia umowó zawarto w projekcie umowó o zamówienie publiczne
Ezałącznik nr 4do pftw FK
=

oozdział=uuff=
tómagania=dotóczące=zabezpieczenia=należótego=wókonania=umowóK=
=

NK ld wókonawcóI którego oferta zostanie uznana za najkorzóstniejszaI będzie
wómagane wniesienie przed podpisaniem umowó zabezpieczenie należótego
wókonania umowó w wósokości RB cenó całkowitej brutto wartości umowó K
OK wabezpieczenie służó pokróciu roszczeń z tótułu niewókonania umowó lub
nienależótego wókonania umowóK
PK mo upłówie terminów ustalonóch na usunięcie usterekI reklamacji i ponownemu
jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wóznaczonóm terminie wamawiającó
zleci realizację ze środków wniesionóch na zabezpieczenie należótego wókonania
umowóK t przópadku gdó koszt ten przewóższó wósokość zabezpieczenia
należótego wókonania umowóI wamawiającó będzie dochodzić kwot
uzupełniającóchK
4K wabezpieczenie może bóć wnoszone według wóboru wókonawcó w jednej lub w
kilku następującóch formachW
aF pieniądzuX
bF poręczeniach
bankowóch
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasó
oszczędnościowo – kredótowejI z tóm że poręczenie kasó jest zawsze
poręczeniem pieniężnómX
cF gwarancjach bankowóchX
dF gwarancjach ubezpieczeniowóchX
eF poręczeniach udzielanóch przez podmiotóI o któróch mowa w artK S b ustK R
pktK O ustawó z dnia V listopada OMMM r o utworzeniu molskiej Agencji oozwoju
mrzedsiębiorczości
RK wabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należó wnieść w formie oróginałuK
SK moręczenieI gwarancja lub innó dokument stanowiącó formę zabezpieczenia
należótego wókonania umowó winnó zawierać stwierdzenieI że na pierwsze
pisemne żądanie
wamawiającego wzówające do zapłató kwot z tótułó
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TK
UK
VK

NMK
NNK
NOK
NPK

nienależótego wókonania umowóI zgodnie z warunkami umowóI następuje jego
bezwarunkowa
wópłata
bez
jakichkolwiek
zastrzeżeń
ze
stronó
gwarantaLporęczócielaK
wabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wółonionó wókonawca wpłaci przelewem
na rachunek bankowó wskazanó przez wamawiającego Etaki jak w przópadku
wadiumFK
t przópadku wniesieniu wadium w pieniądzu wókonawca może w uzgodnieniu
z wamawiającóm zaliczóć kwotę wadium na poczet zabezpieczeniaK
wabezpieczenie wniesione w pieniądzu wamawiającó przechowuje na
oprocentowanóm rachunku bankowómK wamawiającó zwraca zabezpieczenie
wniesione w pieniądzu z odsetkami wónikającómi z umowó rachunku bankowegoI
na któróm bóło ono przechowówaneI pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzó na rachunek bankowó
wókonawcóK
t trakcie realizacji umowó wókonawca może dokonać zmianó formó
zabezpieczenia na jedną lub kilka z dopuszczonóch formK
wmiana formó zabezpieczenia jest dokonówana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wósokościK
wamawiającó zwraca zabezpieczenie w terminie PM dni od dnia wókonania
zamówienia
i uznania przez wamawiającego za należócie wókonaneK
hwota w wósokości PMB zabezpieczenia zostanie pozostawiona na
zabezpieczenie roszczeń z tótułu rękojmi za wadó i zostanie zwrócona nie później
niż NR dni po upłówie okresu rękojmi za wadóK

=
oozdział=uufff=
fstotne=dla=ptron=postanowieniaI=które=zostaną=wprowadzone=do=treści=
zawartej=umowó
NK geżeli wamawiającó dokona wóboru ofertóI umowa w sprawie realizacji
zamówienia publicznego zostanie zawarta z wókonawcąI któró spełnia wszóstkie
postanowienia i wómagania zawarte w specófikacji istotnóch warunków
zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzóstniejszaK
OK rmowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie
z uwzględnieniem postanowień wónikającóch z treści niniejszej pftw oraz danóch
zawartóch w ofercieK
PK młatności będą dokonówane przez wamawiającego w terminie PM dni Ejednak nie
później niż do PMKNOKOMNM rF od dnia wóstawienia fakturó sAT przez wókonawcęI
przó czóm dniem zapłató będzie uznawanó dzień obciążenia rachunku
wamawiającegoK
4K wamawiającó nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach
obcóchK oozliczenia pomiędzó wókonawcą a wamawiającóm będą dokonówane
w złotóch polskich E mikFK
RK lgólne warunki umowó zawiera załącznik=nr=4 do niniejszej specófikacjiK
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=
oozdział=uufs=
mouczenie=o=środkach=ochronó=prawnej=przósługującóch=tókonawcó=w=
toku=postępowania=o=udzielenie=zamówieniaK=
=
NK Środki ochronó prawnej określone w niniejszóm dziale przósługują wókonawcóI
uczestnikowi konkursuI a także innemu podmiotowiI jeżeli ma lub miał interes
w uzóskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wóniku
naruszenia przez wamawiającego przepisów niniejszej ustawóK= Środki ochronó
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz pftw przósługują również
organizacjom wpisanóm na listęI o której mowa w artK NR4 pkt R ustawóK=
OK tókonawca może w terminie przewidzianóm do wniesienia odwołania
poinformować wamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawó czónności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czónnościI do której jest on zobowiązanó na
podstawie ustawóI na które nie przósługuje odwołanie na podstawie artK NUM
ustK OK t przópadku uznania zasadności przekazanej informacji wamawiającó
powtarza czónność albo dokonuje czónności zaniechanejI informując o tóm
tókonawców w sposób przewidzianó w ustawie dla tej czónnościK
ka czónnościI o któróch mowa w ustK OI nie przósługuje odwołanieI z
zastrzeżeniem artK NUM ustK O ustawóK
PK ldwołanie=EartK=NUOFW=
NF ldwołanie przósługuje wółącznie od niezgodnej z przepisami ustawó czónności
wamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czónnościI do której wamawiającó jest zobowiązanó na podstawie
ustawóX
OF t niniejszóm postępowaniu odwołanie przósługuje wółącznie wobec czónnościW
aF wóboru tróbu negocjacji bez ogłoszeniaI zamówienia z wolnej ręki lub
zapótania
o cenęX
bF opisu sposobu dokonówania ocenó spełniania warunków udziału w
postępowaniuX
cF wókluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówieniaX
dF odrzucenia ofertó odwołującegoK
PF tómagania formalne odwołaniaI odwołanie powinnoW
aF wskazówać czónność lub zaniechanie czónności zamawiającegoI której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawóI
bF zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutówI
cF określać żądanie oraz wskazówać okoliczności faktóczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołaniaX
4F ldwołanie wnosi się do mrezesa hrajowej fzbó ldwoławczej EhflF w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznóm podpisem elektronicznóm
werófikowanóm za pomocą ważnego kwalifikowanego certófikatuX
RF ldwołanie wnosi się w terminieW
aF R= dni – jeżeli informacje o czónności zamawiającego stanowiącej podstawę
wniesienia odwołania zostałó przekazane w sposób określonó w artK OT ustK O
ustawó EtjK przekazane faksem lub pocztą elektronicznąFI
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bF NM=dni – jeżeli informacje o czónności zamawiającego stanowiącej podstawę
wniesienia odwołania zostałó przekazane w sposób innó niż określonó
w artK OT ustK O ustawó EtjK przekazane pisemnieFK
SF ldwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub pftw wnosi się w
terminieW
aF R= dni – od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletónie wamówień
mublicznóch lub pftwX
TF ldwołanie wobec czónności innóch czónności niż w pkt SF wnosi się w terminieW
aF R= dni – od dniaI w któróm powzięto lub przó zachowaniu należótej
staranności można bóło powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiącóch
podstawę jego wniesieniaX
UF geżeli wamawiającó nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowó lub
mimo takiego obowiązku nie przesłał wókonawcó zawiadomienia o wóborze
ofertó najkorzóstniejszejI odwołanie wnosi się nie później niż w terminieW
aF NR= dni – od dnia zamieszczenia w Biuletónie wamówień mublicznóch
ogłoszenia
o udzieleniu zamówieniaX
bF N= miesiąca= – od dnia zawarcia umowóI jeżeli wamawiającó nie zamieścił
w Biuletónie wamówień mublicznóch ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
VF ldwołującó przesóła kopię odwołania wamawiającemu przed upłówem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposóbI abó mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upłówem tego terminuK aomniemówa sięI iż wamawiającó mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upłówem terminu do jego wniesieniaI
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upłówem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonóch w artK OT ustK O ustawó EtjK
przesłanóch faksem lub pocztą elektronicznąFX
NMF t przópadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień pftw wamawiającó może przedłużyć termin składania ofert lub
termin składania wniosków E artK NUO ustK RFX
NNF t przópadku wniesienia odwołania po upłówie terminu składania ofert bieg
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez hfl
orzeczenia EartK NUO ustK SFX
NOF ldwołanie podlega rozpoznaniu gdóW
aF nie zawiera braków formalnóchI
bF tókonawca uiścił wpisK
wasadó uiszczania wpisu określa rozporządzenie mrezesa oadó jinistrów z
dnia NM października OMMU r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wósokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczóm i sposobu ich rozliczania (az. r. kr
NUO, poz NNOO)K
NPF tpis uiszcza się najpóźniej do dnia upłówu terminu do wniesienia odwołaniaI
a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania
N4F wgodnie ze znowelizowanóm artK NUS ustawó wamawiającó ma możliwość
wniesienia odpowiedzi= na= odwołanieK ldpowiedź ta może zostać wniesiona
na piśmie lub ustanie do protokołuK wamawiającó może uwzględnić=odwołanie=
w=całości=zarzutów=przedstawionóch=w=odwołaniuK t takiej sótuacji fzba jest
zobligowana umorzóć postępowanie odwoławczeK ldmiennie jest w sótuacjiI w
której w postępowaniu wówołanóm wniesieniem odwołania po stronie
wamawiającego przóstąpił innó wókonawca i działając na podstawie artK NUS
ustK P ustawó wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całościK
t takiej sótuacji fzba rozpoznaje wniesione odwołanieK
4K pkargaW
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NF ka wórok hrajowej fzbó ldwoławczej oraz postanowienia kończące
postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przósługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla
siedzibóI bądź miejsca zamieszkania wamawiającegoI wnoszona za
pośrednictwem mrezesa=hflK
OF pkargę wnosi się w terminie T= dni od dnia doręczenia= orzeczenia= fzbóI
przesółając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargiK włożenie skargi w
placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniemK
PF pkarga powinna czónić zadość wómaganiom przewidzianóm dla pisma
procesowego oraz zawieraćW
aF oznaczenie zaskarżonego orzeczeniaI
bF przótoczenie zarzutów z ich zwięzłóm uzasadnieniemI
cF wskazanie dowodówI
dF wniosek o uchólenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w
częściK
4F mrawo wniesienia skargi na orzeczenie hrajowej fzbó ldwoławczej przósługuje
również mrezesowi rrzędu w terminie ON dni od dató wódania orzeczeniaK
=
mozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie mrawo zamówień
publicznóch w aziale sf „Środki ochronó prawnej” od artK NTV do artKNVU g – ustawó z
dnia OV stócznia OMM4 roku – mrawo zamówień publicznóch EazK rK z OMMTrK kr OOPI
pozK NSRR z późnK zmKFK
=
=
oozdział=uus=
mostanowienia=końcowe=
=
=
NK wgodnie z artK U ustawó – mrawo zamówień publicznóchI postępowanie o
udzielenie zamówienia jest jawneK
OK wamawiającó może ograniczóć dostęp do informacji związanóch z postępowaniem
o udzielenie zamówienia tólko w przópadkach określonóch w ustawieK
PK ao udostępniania dokumentów postępowania mają zastosowanie przepisó
oozporządzenia mrezesa oadó jinistrów z dnia NS października OMMU rK w
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EazK rK z
OMMU rK kr NNUI pozK NNR4F oraz w zakresie umów ustawa o dostępie do informacji
publicznej EazK rK z OMMN rK kr NNOI pozK NNVU z późnK zmianamiFK
4K rdostępnienie zainteresowanóm odbówać się będzie wg poniższóch zasadW
NF wamawiającó udostępnia protokół lub załączniki do protokołu po uprzednim
złożeniu pisemnego wnioskuK
OF wamawiającó wóznaczó członka komisjiI w którego obecności udostępnione
zostaną dokumentóK
PF rdostępnienie może mieć miejsce wółącznie w siedzibie wamawiającego oraz
w czasie godzin jego urzędowaniaK
RK t sprawach nieuregulowanóch zastosowanie mają przepisó ustawó – mrawo
zamówień publicznóch oraz hodeks cówilnóK
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oozdział=uusf=
wałączniki=do=pftw=
wałącznik kr N do pftw

J cormularz ofertowó

wałącznik kr O do pftw

J lświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniuK
J lświadczenie o poddaniu się rógorom
bezpieczeństwa
J lgólne warunki umowó

wałącznik kr P do pftw
wałącznik kr 4 do pftw
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