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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia29 stycznta2U)4 r,

Prawo zamowięńpublicznych(tj. Dz. U,z2010 roku,Nr ll3,poz.759 zpóźn.zm.),zwanej
dalej w skrócie pzp,naprzygotowanie orazrcalizację kampanii promocyjnej świń polskich

ras zachowawczych o wartości powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 pzp.

§1.
Opis sposobu przygotow;,rvania oferĘ.

Oferta musi być przygotowana zgodnie z formulatzami, które stanowią zńączniki
do SIWZ zgodnie zrymaganiami niniejszego zaproszenia do udziału w postępowaniu
oraz ustawy prawo zarrlowień publicznych.
Wykonawcamożezłożyć tylko jedną ofertę. Złożęnie większej Iiczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożony ch przez te go Wykonawcę.
Dopuszcza się składanie jednej oferty przęz dwa lub więcej podmioty (konsorcjum).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferta oraz dokumenty określone w § 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte
1ponrimerowane.

7. Oferta orazpozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami
co do ich treści.
Oferta winna byó sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub
w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapev,miającej
czytelność jej treści.
Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny byó podpisane lub
zaparafowanę przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki,
przekreślenia, dopiski) powinny być podpisanę przez Wykonawcę - w przeciwnym
wypadku oferta zostanie odrzucona jako nieczytelna.

1,0. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponrrmerowane.
W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wtaz z
Iiczbą i wykazem załącznlkow do oferty.

11. Wszystkie dokumenty na|eży przedstawić w formie oryginałów albo kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przęz Wykonawcę. Poświadczenie
za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię
dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodnośc
z oryginŃem kopii dokumentów przęz osoby(ę) nie wymienione w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wtaz z ofertą złożyc stosowne
pełnomocnictwo.

12. O ile nie wynika to z innych dokumentów zńączonychprzez Wykonawcę, do oferty
powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania w formie oryginału lub kopii
po świadczonej notarialni e lub przęz mo codawcę.

13. W przypadku gdyby oferta zawięrńa informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwa\czaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające
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informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą

połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
14. Ofertę naIeży umieścić w opakowaniu uniemozliwiającym odczytanie jego

zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (fi.-ą) i adręsem Wykonawcy wruz z numerami telefonów kontaktowych oraz
zaadresowane na następuj ący adr ęs Zamawiaj ące go :

Polski ZwiązekHodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS'
ul. Ryżowa 90

02-495 Warszawa
oraz opisane:

ooOferta - naprzygotowanie orazrea|izację kampanii promocyjnej świń polskich ras
zachowawczych"

,"

15. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca możę wprowadzic zmiany
do złożonej oferty. Zmiany winny być óoryczone Zamawiającemu na piśmie przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno byĆ

opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawietac dodatkowe oznaczęnie
.vqtrazęm: ZMIANA

16.Niespełnienie wymagań określonych w pkt. 7,I0, II, 14, 15 nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty, |ęcz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
zniezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

17. Wszelkie kosźy związane zę sporządzeniem oraz zŁożeniem oferty ponosi
Wykonawca, ntezalężnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu
art.93 ust. 4 ustawy Prawo zamowień publicznych.

§2.
Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty.

1. Warunki wymagane od Wykonawców - o zamówienie mogą ubiegaó się wykonawcy,
ktorzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonaniazamowtenta;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówień publicznych.
2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie mlJszą spełniać

Wykonawcy oraz dokumenty wymagane dla oceny ofert w ramach stosowanych
kryteriów:
a) Prawidłowo wypełniony formularz oferty (Załącznik m 1 do Specyfikacji

I stotnych WaruŃów Zamowrcnta) .



b) Podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu waruŃów określonych w
art.22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienta).

c) Wykaz ztealizowanych kampanii promocyjnych brarży rolno-spożywczej
z ostatnich 3 Iat (zńącznik nr 3) otaz ewentualnie kopie referencji, jeśli
Wykonawca takie posiada.

d) Zaparafowany projekt umowy jako jej akceptacja (projekt umowy stanowi
zńączniknr 4 do Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zamówienia).

e) Dowód wniesienia wadium, o którym mowa w § 3.

0 Aktualny r,rrypis / odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przeó upływem
terminu składania ofert) z właściwego rejestru albo zaświadczenię o wpisie do
ewidencj i działalności gospodarczej.

g) lvypis z KRK dla osób ftzycznych lub dla podmiotu
h) zaświadczenię zUrzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
i) zaświadczenie zZUS o niezaleganiu ze składkami
D Oryginał pełnomocnictwa do złożęnia oferty lub kopia pełnomocnictwa

potwierdzona przęz mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty
nie wynika z ilr:rrrych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się,
że pełnomocnictwo do złożenia oferty upowaznia również do poświadczęnia
za zgodnośó z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz
z ofertą, chyba żę ztreści pełnomocnictwa wynika co innego.

k) podmioty zagraniczne powinny dostarczyć równowazne dokumenty, które

obowiązują w kraju pochodzenia Wykonawcy.

§3.
Wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium
w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium powinno zostac wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu;
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej , z tym, że poręczenie z kasy j e st zawszę poręczeniem pieniężnym;
3) Gwarancjach bankowych;
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 27 5).

3. Wadium w formie pieniężnej, zgodnie z afi. 45, ust. 7 pzp, należy wpłacać przelewem na
rachunek bankowy Zamawtającego: BaŃ Gospodarki Zywnościowej S.A. w Warszawie
nr konta 83 2030 0045 1 1 10 0000 0031 4540.

4, Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawietac w rubryce ,,tytułem"
sformułowanie ,,wadium w przetargu na przygotowanie oraz realizację kampanii
pr omo cyj nej św iń pol skich ras zachow aw czych " .

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pienięznej, Wykonawca z zachowaniem
właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim
wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się
termin uznania kwoty wadium na podan;rrn wyżej rachunku bankowym Zarrtawiającego,
Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy zńączyli potwierdzenie wniesienia wadium w
formie pienięznej (po tw i er dze ni e pr z e l ew u).



6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca
zobowtązarlyjest dołączyó do oferty dowód potwierdzający wniesienie wadium w formie
oryginału (nie zaleca się wpinać na trwale do oferty oryginału tego dokumentu do oferty,
natomiast zaleca się wpięcie na trwale kopii gwarancji lub poręczenia. poświadczonej za
zgodno śó z ory ginałem pr zęz Wykonawcę).

7. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawieraó
bezwaruŃowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty
wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w pzp.

8. Wykonawca,ktory we właściwym terminie nie wniesie wadium zostanie wykhlczony z
postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pl<tZ pzp.

9. Zamawiający zwróci wadium nazasadach określonych w pzp.
10. Zamawiający zatrzymawadium w przypadkach określonych w pzp.

§4.
Określenie przedmiotu zamówienia, łączni e z Wszczególnieniem wszelkich

dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy. Szczegółowe
określenie przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, a następnie wdrożenie kampanii
promocyjnej świń polskich ras zachowawczych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówieniazawierazałącznik nr 5 do SIWZ,

§5.
Terminy realizacji zamówienia.

1. Termin rcalizacji zamówieni a: 0I .04.201 3 r.-3 1 .08 .2013 r.

2. Realizacja zamówienia zostaje podzielona na miesięczne etapy, których wykonanie
stanowić będzie podstawę do rozliczenia z Wykonawcą

3. Harmonogram etapów zamówienia:

§6.
Opis sposobu obliczania ceny

W formularzu oferty (zń. nr 1 do SIWZ) należy podaó cenę netto i brutto, wyrazone w
złotych (cyfrowo, do dwóch miejsc po przecinku i słownie), za realizację całego
zamówieni a oraz podatek VAT (wyrażony w Yo i w kwocie).
Cena ofertowa stanowi sumę cen j ednostkowy ch za poszczególne działania.
Szczegółowy kosztorys musi stanowic załącznik do formuluza oferty.
Wysokość stawki podatku VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług
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5.

6.

Cena ofertowa winna za,wlerac wszystkie koszty i składniki wraz z narzńami niezbędne

do wykonania całości zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu zamówienia
orazwzorem umowy.
Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia
i nie będzie podlegała waloryzacjt.

7. zamawiający nie przewiduje moźliwości rozliczenia z wykonawcą w
niżńoty polski.

innej walucie

§7.
Odrzucenie oferĘ

Odrzuceniu podle ga oferla:
1. Niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych,
2. Której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych WaruŃÓw Zamówtenia,
3. Której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zw alczaniu nieuczciwej konkurencj i,

4. Która zawerarażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. Która zostŃazłożonaprzęzwykonawcę wykluczonego zudziału w postępowaniu,

6. Która zawięra błędy w obliczeniu ceny.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi

się na poprawienie omyłki, o ktorej mowa w art. 87 ust.2 pkt.3

8. Jest nieważna napodstawie odrębnych przepisów

§8.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierowałprzy wyborze oferĘ.

1. OferĘ będą oceniane na podstawie kryteriów:
Kryterium C"
Kryerium będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za zreaIizowanie

przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który przedstawi najniższa cenę w ofercie
otrzyma 10 pkt. za cęnę. Pozostali wykonawcy odpowiednio mniej stosownie do

poniższego wzoru:

c.=

Kryterium C1
Krlterium oceny kreacji i ogólnej
którą Wykonawca możę uzyskać

najniższa oferowana cena spośródrozpatrywanych ofert r ro
cenaocentanej oferty

parametry
o adekwatność koncepcji kreacji do idei projektu (0-15 pkt.)
o zauważalność i siła oddziaływania przekaztt (0-15 pkt.)
. czytęlność i spójność komunikatu (0-15 pkt)
o poziom artystyczny (0-15 pkt)

Kryterium Cgo
Dostosowanie zaproponowanych rozwiązań
komunikacyjnych i strategicznych pod
(0-30 pkt.)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyzszą sumę punktów
pTzyznanych za spełnianie wszystkich kryteriów oceny ofert

koncep cj i kampanii - maksymalna |iczb a puŃtów,
to 60 pkt. Ocenie zostaną poddane następujące

do postawionych przed kampanią celów
kątem dotarcia do grup docelowych



a.
b.

Ogólna liczba punktów uzyskanych
Maksymalna liczba punktów, która

pyzez ofertę= C.t Clt Cgo
może otrzymać Wykonawca to 100 pkt.

Łączna cena brutto realizowanego
zamówienia
Ocena kreacji i ogólnej koncepcji

anie działań do grupy docelowe
C"ł Cp* C

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

3. Zamawiający zastrzega, że przetarg może być uniewtzniony z powodów określonych w
pzpbez wybrania którejkolwiek z ofert.

4. W toku badania ofęrt zamawiający może żądaó od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.

§9.
Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

1. Oferty należy złożyc w siedzibie Polskiego Związkll Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej ,,POLSUS" przy ul. Ryżowej 90o 02-495 Warszawa - parter eo-eodziny

dogodz.09:00wdniu20.03.2013r.podrygorem
nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bezwzględlnaprzyczyny opóźnienia.

§ 10.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

1. Wykonawcabędzie związany ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania

ofertą Zamawnjący może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie
terminu, o którym mowa w pkt. 1, jednakze nie więcej niż o 60 dni.

§ 11.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Polskiego Związktl Hodowców i Producentów

Trzody Chlewnej ''POLSUS" 
przy ul. Ryżowej 90, 02-495 Warszawa, sala

konferencyjna, o godzinie 10:00 w dniu
20.03.2013 r.

§ 12.
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazry i adresy Wykonawcow oraz ceny ofert.
Oferty zostaną sprawdzonę azy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi
i zaproszeniem do składania ofeń, a następnie ocenione zgodnie zl<ryteriami i waruŃami
zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przęz Komisję podczas niejawnego
posiedzenia.

1.

2.
3.



4. Zamawiąący wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyll
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziŃu
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaazonym terminie, chyba żę mimo ich uzupełnienia konieczne będzie
unieważnienie postępowania.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w Wznaczonym przez siebie terminie,
wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.

6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnteń doĘczących treści złożonychprzęz nich ofert.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki
rachuŃowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawców,
których oferty zostały poprawione.

8. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w :uqvznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia,
czy oferta za:więra rażąco niską cenę w stosuŃu do przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców,
ktorzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawięraó będzie informacje o:

a) Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem
uzasadnien ia fakty czne go i prawne go

c) Wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazry i adresu
wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru. Informacja
ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego
oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego a także w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE (TED),
a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.

d) O wszystkich złożonych ofertach z cenami iliczbąprzyznanych punktów (wg
kryteriów oceny ofert).

10. Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, ptzez co należy rozumieó ofertę, która otrzyma
największą ilość punktów spełniającą wszystkie wymagania stawianie niniejszą
Specyfi kacj ą Istotnych Warunków Zamowienta.

§ 13.

Nazwiskao stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami
zamawiając€go, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami
oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień doĘczących treści niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie
czy Zamawiaj ący zamierza zw ołać zeb ranie Wykon awców.
1. Zarnawiający upowaznia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania

wyjaśnień: dr inz.Katarzyna Skrzymowska * Polski Związek Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej ,,POLSUS", tel.22 882 8ż 01, e-mali polsus@polsus.pl, w godz.
9:00 - 14:00

2. Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych
w art. ż7 ustawy Prawo zamówień publicznych - pisemnie lub faksem lub pocztą
elektroniczną.

3. JężęIi Zama,wiĄący lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
drogą inną niz pisemna, kńda ze stron na żądante drugiej strony ma obowiązek
niezwło czni e p otwi erd zić f akt ich otrzymani a.



4. Wykonawca może zwróció się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na zadane pytania nie później
niż w terminie 6 dni, przesyłając treść pl.tań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postępowania, pod warunkiem , że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niZ do
końca dnia, w którym upływa połowa wznaczonego terminu składania ofert.

5. Treść zapylń wTaz z wyjaśnieniamt,bez ujawniania źródła zapytania, Zarrtawiający
przekaże Wykonawcom, którym przekazŃ specyfikację istotnych warunków
zamówieni a oT az opublikuj e na stornie intemetowej www.po l sus. pl

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Modyfikacje dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznię przekazane

wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz opublikuje na stomie internetowej www.polsus.pl i w Suplemencie do

Dziennika Urzędowego UE (TED).
7. Modyfikacja może wynikać zarówno z pytan zadanych przez Wykonawców,

jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć krYeriów
oceny ofert, a także warunkow udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich
spełniania.

8. Wyjaśnienla otaz modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych WaruŃów Zarlówienia,
o których mowa w pkt. 5 i pkt. 6, dodatkowo zostaną zamieszczonę na stronie
intemetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- www.polsus.pl.
9. W sytuacji opisanej w pkt. 6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli

niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających
z modyfikacji treści specyfikacji. O przedłuzeniu terminu składania ofert Zamawiający
niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazd, Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówięnia. Ponadto informacja ta zostanie zamleszczona
na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków
zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego
UE (TED).

10. Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja treści specyfikacji, a także pisemne

odpowiedzi na zadane pl.tania staną się integralną częścią Specyfikacji Istotnych
warunków zanówięnia.

11.ZamawiającynięzamierzazwoływaćzebrantaWykonawców

§ 14.

Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1pzp,
O uniewaznieniu postępowania ZamawiĄący zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców,którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia -w przypadku unieważnienia
przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, ktorzy złożyli oferty

- w przypadku uniewaznienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postępowania po upływie terminu składania
ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zau,ieraó
informacje o:

a) Wykonawcach wykluczonych z postępowania
b) Wykonawcach, których oferty zostńy odrzucone.

1.

2.

§ 15.



1.

2.

3.

udzielenie zamówienia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została
uznana za najkorzystni ej szą.
Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie
orazna swojej stronie internetowej atakże w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE
(TED), a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaze miejsce i termin
podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zarnawiający podpisze nĄwcześniej po
10 dniach od dnia przekazanta zawiadomienia o wyborze oferty, nie pózniej jednak niZ
przed upływem terminu związania ofertą. Jężeltbędzie zŁożonajedna oferta umowa możę
zostaę podpisana w krótszym terminie.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostńa wybrana, uchyli się od zawarcta umowy,
Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważntenia
postępowania.

5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostńa Llznana
za najkorzystniej szą.

§ 16.
Wzór umowy

Projekt umowy stanowi załączniknr 4 do SIWZ dla Wykonawców.

§ 17.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenta
należyte go wykonania umowy.

2. Kwota zabezpieczenia wynosi 30ń ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przez
Wykonawcę.

3. Zabezpieczenie moze zostaó wniesione w jednej lub kilku formach według wyboru
Wykonawcy:

. w pieniądzu
o w poręczeniach bankowych lub

oszczędnościowo-kredytowej, z tym
zob ow iązani em p i eni ę żnym

. gwarancjachbankowych

. gwarancjachubezpieczeniowych
o poręczeniach udzielanych przez przedmioty, o których mowa w art. 6b ust5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP.
4. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia musi być przekazany

Zamawiającemu w formie oryginału.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego prowadzony przęz BGZ S.A. Nr konta: 83 2030 0045 1110

0000 0031 4540.
6. Na wniosek Wykonawcy wadium wpłacone w pieniądzu moze zostać zaltczonę napoczet

zńezpieczenia.
7. Jęśli zabezpieczenie należ5Ąego wykonania umowy wniesione zostanie w pieniądzu

Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku baŃowym. Zamawtający
zvnróci zabezpieczenie wykonania umowy z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
baŃowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o kosźy prowadzenia

4.

1.

1.

poręczeniach społdzielczej kasy
zę zobowiązanie kasy jest zawsze



8.

rachuŃu oIaz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
Wykonawcy.
Zamawiający zwraaa zŃezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
uznania pr zez Zamawiaj ącę go za należy cie wykonane.

na rachunek bankowy

wykonania zamówienia i

§ 18.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego.
1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moze doznać

uszczerbku w wyniku naruszenia przęz ZamawiĄącego przepisów ustawy przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówięń publicznych.

Kierownik j edno stki zamawiaj ącej
AKCEPTUJĘ
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