CMENTARZ KOMUNALNY W CZĘSTOCHOWIE
CK.272.3.2011

Częstochowa,22 września 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej progów określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych .

1. Informacje o Zamawiającym.
Zamawiającym jest:
Cmentarz Komunalny w Częstochowie ul. Radomska 117, godziny urzędowania w dni robocze
00
00
00
00
w godz. 8 do 16 , w soboty godz. od 8 do 13 , tel. (34) 366 68 73, faks (34) 366 68 81,
e-mail: ck@ck-czestochowa.pl, strona internetowa: www.ck-czestochowa.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień
publicznych, tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami, zwanej
dalej „ustawą Pzp”.
2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości
zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.
2.3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ , zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia są: Prefabrykowane betonowe umocnienia grobów i nadbudowy
umocnień grobów w ilości do: 950 szt. umocnień i 475 szt. nadbudów, oraz 10 szt.
prefabrykowanych umocnień grobu o zwiększonej długości – wraz z dostawą.
Oferowane umocnienia muszą spełniać następujące warunki:
a) przez prefabrykowane umocnienie grobu zamawiający rozumie piwniczkę grobową na
pochowanie jednej trumny, na którą składają się cztery ścianki boczne i płyty stropowe. Przez
nadbudowę grobu zamawiający rozumie nadbudowę piwniczki grobowej, na którą składają się
cztery ściany boczne o wysokości ½ wysokości prefabrykowanego umocnienia grobu,
przystosowane do oparcia na nich płyt stropowych.
b) prefabrykowane umocnienie grobu i nadbudowa umocnienia grobu mają być wykonane
w sposób umożliwiający zabudowę w 1, 2, 3 kondygnacje jako grób pojedynczy, lub w 1, 2, 3
kondygnacje jako grób podwójny, każdy poziom grobu powinien być zamknięty betonowymi
pokrywami.
c) elementy prefabrykowanego umocnienia grobu i nadbudów umocnienia grobu muszą być
zbrojone, beton zawibrowany
d) ciężar pojedynczego prefabrykatu nie może przekroczyć 70 kg.
e) dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do magazynu zamawiającego na własny koszt.
f) wymiary wewnętrzne zmontowanego prefabrykowanego umocnienia grobu i nadbudowy
umocnienia grobu powinny wynosić: długość 210 cm, szerokość 85 cm wysokość 75 cm,
wewnętrzne wymiary nadbudowy: wysokość 35 cm, długość i szerokość powinna odpowiadać
wymiarom umocnienia grobu.
g) prefabrykowane umocnienie grobu dla trumien o zwiększonej długości musi mieć wymiary:
wymiar wewnętrzny musi wynosić: długość 220 cm, szerokość 85 cm. Na umocnieniu
o zwiększonej długości musi być możliwość montażu umocnienia standartowego.
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h) sposób łączenia prefabrykatów powinien zapewnić ich pełną stabilność oraz łatwość montażu
i) zmontowany prefabrykowane umocnienie grobu i nadbudowa umocnienia grobu muszą
przenosić obciążenia wywołane parciem gruntu jak i obciążenia związane z zabudową na nim
nagrobka.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.4. Przedmiot zamówienia oraz obowiązki Dostawcy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
3.5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: 44114200-4 – Produkty betonowe
3.6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Dostawcą zamówienia odbywać się będą
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
3.7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Termin realizacji zamówienia:
4.1. Termin realizacji zamówienia: od 17 października 2011r. do 16 października 2014 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
b) dostawca powinien mieć w toku produkcje oferowanych umocnień i nadbudów grobu i złożyć
oświadczenie o sprzedaży w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum: 100 sztuk umocnień grobów
i 40 sztuk nadbudów grobów.
5.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów
załączonych do oferty wg metody spełnia/nie spełnia.
5.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Dostawców niespełniających wymagań
określonych przepisami art.24 ustawy Pzp
5.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia
Dostawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt.3.
5.5. Oferta Dostawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
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5.6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art.89
ust.1 ustawy Pzp.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne art. 22 ust.
1 i o niepodleganiu wykluczenia art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp - załącznik nr 2,
c) parafowany przez Dostawcę wzór umowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
a stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że dostawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że dostawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
g) aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy potwierdzające, że dostawca nie zalega z
opłaceniem podatków i opłat lokalnych, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
h) oświadczenie o sprzedaży w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum 100 sztuk umocnień grobów
i 40 sztuk nadbudów grobów,
i) karty katalogowe, dokumentacja techniczna potwierdzająca spełnienie wymogów zamawiającego
odnośnie przedmiotu zamówienia. O ile przedstawione dokumenty nie zawierają zdjęć
umocnienia grobu należy je dołączyć w ilości pozwalającej na zapoznanie się z budową
umocnienia i metodami montażu. Zamawiający dopuszcza na dołączenie do dokumentacji
technicznej materiałów na nośnikach elektronicznych, takich jak płyty CD i inne zawierające
prezentacje oferowanego towaru.
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.
6.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
6.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp –
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej .
6.4 Wymagane dokumenty, których mowa w punkcie 6.1. SIWZ Dostawca przedstawi w oryginale
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e).
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6.5. Dostawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w punkcie
6.1. SIWZ lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu
z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą
z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp
6.6.Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibę nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli Dostawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.1.d), e), f) składa dokument lub dokumenty
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
lub uzyskał przewidziane prawem rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6.7. W przypadku składania oferty wspólnej przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników spółki cywilnej
musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1 ppkt. a,d,e, f niniejszej specyfikacji
(lub w punkcie 6.6 niniejszej specyfikacji – jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. Do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art.366 Kodeksu Cywilnego.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz
przekazania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Dostawcami
7.1.

Zamawiający

dopuszcza

składanie

oświadczeń,

wniosków,

zawiadomień

i

informacji

za pośrednictwem faksu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane
za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu do ich złożenia i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
7.2. Adres Zamawiającego oraz numery telefonów, faksu oraz e-maila zostały podane w punkcie 1
niniejszej SIWZ
7.3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
7.4. Wyjaśnienie treści SIWZ:
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a) Dostawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ,
b) Zamawiający udzieli wyjaśnienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert,
c) treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Dostawcom, którzy
pobrali SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

7.5. Modyfikacja treści SIWZ:
a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ,
b) dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Dostawcom, którym
przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także
na tej stronie,
c) wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Dostawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Dostawcy odnośnie wcześniej ustalonych
terminów będą podlegały nowemu terminowi,
d) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Dostawców, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej.
7.6. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.
7.7. Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ nie
powodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego
oferta została poprawiona. Oferta Dostawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki podlega odrzuceniu.
7.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Dostawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
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7.9. Zamawiający odrzuci ofertę Dostawcy, który nie złożył wyjaśnienia lub, jeżeli dokonana ocena
wyjaśnienia potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
7.10. Do porozumiewania się z Dostawcami uprawnione są następujące osoby:



Edyta Lisek, telefon kontaktowy: 34 3666873 lub 34 3666879
Stanisław Nocuń, telefon kontaktowy 34 3666873 lub 34 3666879.

8. Wymagania dotyczące wadium. Nie przewiduje się.

9. Termin związania ofertą.
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
9.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
Zamawiający może zwrócić się do Dostawców o wyrażenie zgody, na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3. Dostawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie zawiadamiając o tym
Zamawiającego.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.
10.1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej na maszynie do pisania,
komputerze lub inną techniką gwarantującą jej czytelność i trwałość pod rygorem nieważności.
10.2. Dostawca może złożyć jedną ofertę.
10.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10.5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania
Dostawcy.
10.6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
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10.7. Wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich
rozpięcie.
10.8. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub
upoważnionych do reprezentowania Dostawcy.
10.9. Wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować.
10.10.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nie
naruszonym opakowaniu / kopercie / na której należy zamieścić następującą informację:
Oferta przetargowa na „Prefabrykowane betonowe umocnienia grobów i nadbudowy umocnień
grobów w ilości: 950 szt. umocnień i 475 szt. nadbudów, oraz 10 szt. prefabrykowanych
umocnień grobu o zwiększonej długości – wraz z dostawą”
00

Nie otwierać przed 06 października 2011 r. godz. 12 .
10.11. Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy.

11. Miejsce i termin składania ofert.
11.1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Cmentarz Komunalny w Częstochowie
00

ul. Radomska 117 pokój nr 1 /sekretariat/w terminie do 06 października 2011 r. do godz. 12

11.2. Dostawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana,
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
11.3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na
adres Zamawiającego w sposób opisany w punkcie 10 niniejszej specyfikacji i dodatkowo
opatrzone napisem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności.
11.4. Oferty będą otwierane w siedzibie Zamawiającego - Cmentarz Komunalny w Częstochowie
15
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11.5. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy Pzp.

12. Opis sposobu obliczania ceny.
12.1. Dostawca podaje obliczoną cenę wypełniając załącznik nr 2 do SWIZ druk „Formularz ofertowy”.
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12.2. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art.632 Kodeksu cywilnego.
12.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, jakie poniesie Dostawca
przy realizacji zamówienia.
12.4.Cena i okres gwarancji będzie brane pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.
12.5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
12.6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wysokość podatku i cena brutto umowy
ulegnie zmianie.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

13.1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami:
a) cena 1 kpl. prefabrykowanego umocnienia grobu razy 950 sztuk plus cena 1kpl. nadbudowy
umocnienia grobu razy 475 sztuk plus cena 1 kpl. prefabrykowanego umocnienia grobu
o zwiększonej długości razy 10 sztuk – waga kryterium 80%
b) rozwiązanie techniczne łączenia ze sobą poszczególnych prefabrykatów umocnienia grobu
i nadbudowy umocnienia grobu oraz łatwość montażu – waga kryterium 20%
Sposób oceny ofert przedstawia załącznik nr 4.

13.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

13.3. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną.
13.4. Z Dostawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór
stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji
o wynikach postępowania, termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś
z

Dostawców

odwołania.

O

nowym

terminie

zawarcia

umowy

Dostawca

zostanie

poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.
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14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży, najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ .
14.2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Dostawców, podając
informacje określone w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.
14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu określonego zgodnie z art. 94
ust.1 lub 2 ustawy Pzp.
14.4. W przypadku, gdy Dostawca, którego ofertę wybrano przedstawił w niej nieprawdziwe dane,
będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie dopełni wszystkich niezbędnych formalności
Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę w oparciu
o przyjęte kryteria, chyba że zachodzi jedna z przesłanek do unieważnienia postępowania.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
Zamawiający wymaga od Dostawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na takich warunkach.
16.1. Rozliczenie Zamawiającego z Dostawcą nastąpi zgodnie z zapisami wzoru umowy, która
stanowi załącznik Nr 3 SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Dostawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
17.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Dostawcom przysługują środki ochrony prawnej,
o których mowa w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art.179 – 198. Zastosowanie
mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 ustawy Pzp.
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18. Postępowanie dotyczące jawności protokołu postępowania o udziale zamówienia.
18.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
18.2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Dostawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł sobie, że nie mogą być
udostępnione.
18.3. Jeżeli Dostawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez
złożenie stosownego oświadczenia

zawierającego

wykaz zastrzeżonych

dokumentów.

Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie
z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, na końcu oferty. Dostawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp

19. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Załącznik Nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik Nr 2– Oświadczenia:
- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- o nie podleganiu wykluczeniu
Załącznik Nr 3 - Umowa
Załącznik Nr 4 – Sposób oceny ofert
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