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I.  NAZWA  I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Nazwa zamawiającego:           Gmina Kawęczyn 
Adres zamawiającego:           Kawęczyn 48,  
Kod miejscowości:                  62-704 Kawęczyn 
Telefon:                                    63 288 59 10 
Faks:                                        63 288 59 40 
NIP:                                          668-187-54-86 
REGON:                                  311019480 
Adres strony internetowej:    www.kaweczyn.pl  http://bip.kaweczyn.pl 
Adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn @kaweczyn.pl 
Godziny urzędowania:           7:30-15:30 

      Oznaczenie sprawy:             FZP.ZP. 271.3.2014 
 
 

 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 oraz art. 39-46 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w niniejszym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 
w gminie Kawęczyn. W skład zamówienia wchodzić będą m.in. elementy takie jak:  
 

Część 1) DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ i toalet do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
toalet dla personelu w tym:  zakup i montaż umywalek, nakładek zmniejszających obwód ustępu, 
podestów do toalet, półek łazienkowych na kubeczki, pogrzewaczy wody, suszarek do rąk, 
podajników na mydło i podajników na ręczniki papierowe luster, zgodnie z wyszczególnieniem w 
załączniku Nr 1 do For. Ofertowego tj.  Formularz cenowy i załączniku Nr 3 Opis techniczny 
(traktowane jako 1 zadanie). 

 
Część 2) WYPOSAŻENIE i doposażenie pomieszczeń, z których korzystają dzieci oraz personel, w: 

stoły, krzesła, biurka, regały, szafki z pólkami i szufladami, szafki tematyczne, biblioteczki, zakup i 
montaż rolet okiennych, wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oraz 
zabezpieczenia grzejników, wyposażenie wypoczynkowe, meble szatniowe i gospodarcze, artykuły 
plastyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki, sztuczce, naczynia kuchenne, sprzęt AGD i 
gastronomiczny do kuchni, zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku Nr 1 do For. Ofertowego tj.  
Formularz cenowy i załączniku Nr 3 Opis techniczny. (traktowane jako 2 zadanie). 
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Część 3) SPRZET MULTIMEDIALNY sprzęt multimedialny, komputerowy wraz z oprogramowaniem, 
urządzenia peryferyjne, tablice interaktywne i inny sprzęt multimedialny szczegółowo określony w  
załączniku Nr 1 do For. Ofertowego tj.  Formularz cenowy i załączniku Nr 3 Opis techniczny 
(traktowane jako 3 zadanie). 

 
Wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być wyrobami fabrycznie nowymi, 

nieużywanymi (zapakowane w oryginalne opakowania, bez oznak otwierania). W przypadku 
sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego czy sprzętu AGD oraz programów 
komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. 

 
Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wskazane w opisach znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie należy traktować jako przykładowe. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń 
podane w Zał. Nr 3 Opis Techniczny należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia 
minimalnych wymagań jakościowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. wykonawca może 
zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej 
lub wyższej jakości. 
  
 

 W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: 
      a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie 
          powstały z winy Zamawiającego lub 

b)   nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub 
      c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 
        parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe 
wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Na etapie realizacji umowy możliwa będzie zamiana produktu na inny. 

 
2. Wspólny słownik CPV:  

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 
48190000 -6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego 
32322000-6 Urządzenia multimedialne 
32000000-3 Sprzęt audiowizualny 
32300000-6 Odbiorniki radiowo telewizyjne 
35111300-8 Gaśnice 
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw 
37520000-9 Zabawki 
39161000-8 Meble przedszkolne 
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz 
artykuły cateringowe 
39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny 
39720000-5 Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny 
 

3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Szkoła Podstawowa w Kawęczynie, Tokarach 
Pierwszych i Skarżynie. Dostarczony w elementach sprzęt i urządzenia należy zmontować na miejscu 
lub zamontować w pomieszczeniach poszczególnych szkół. 

4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami 
zawartymi w SIWZ.  

5. Przewiduje się płatność fakturą końcową dla poszczególnych części po podpisaniu protokołu odbioru 
opisanych w SIWZ w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do opóźnienia w płatności w przypadku przekazywania przez Instytucje 
Pośrednicząca środków pochodzących z UE, lecz niezwłocznie po otrzymaniu środków, oraz 
Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu odsetek. 
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6. Przedmioty muszą być oznakowane zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. 
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. (Część 1, Część 2 i Część 3 ) 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
 
 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin realizacji zamówienia: Do 31 lipca 2014 r. Termin wykonania obejmuje także 
uzyskanie przez Wykonawcę kompletu dokumentów, o ile takie okażą się niezbędne, a także atesty, 
deklaracje zgodności, gwarancje, prawidłowe oznakowanie przedmiotów  itp. Przedmioty muszą być 
również odpowiednio zamontowane. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: 
 
a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania. 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
b) Wiedza i doświadczenie: 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 

Wykonawca musi załączyć wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaz głównych 
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
nadal dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
dostawy zostały wykonane oraz z udokumentowaniem, że te dostawy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli z wykazu wynikać będzie, że Wykonawca wykonał 
/wykonuje co najmniej dwie dostawy zgodnych z przedmiotem zamówienia z udokumentowaniem, 
że dostawy z wykazu zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wyżej 

wymieniony warunek musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca. 

 
c) Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku: 



    
 

 
 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn 

Projekt „Kawęczyńskim przedszkolakom”  
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

5 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i 

dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ według zasady spełnia/nie spełnia warunek. 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.  

Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b 
ustawy niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w ofercie w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub 
poświadczone notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy 
wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VI pkt 1 ppkt a)-b). 

 
VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU: 
 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy Pzp. - z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 3 do formularza ofertowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

c) wykaz głównych dostaw wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykaz głównych dostaw 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal 
dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy 
zostały wykonane oraz z udokumentowaniem, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Wg warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt b SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w 
Załączniku 5 do formularza ofertowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie dokumenty mogą być złożone wspólnie; 

d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do formularza ofertowego. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone 
wspólnie; 

e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44  ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do formularza ofertowego. 

f) wykaz części zamówienia którego wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy Wzór wykazu 
stanowi Załącznik nr 7 do formularza ofertowego. 

g) informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
Wzór informacji stanowi Załącznik nr 6 do formularza ofertowego. W przypadku wspólnego ubiegania 
się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie musi dotyczyć 
każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. 

 
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzający, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie 
wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert. 

2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa wyżej, zastępuje się je zaświadczeniem, w 
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem, który winien być wystawiony odpowiednio w wyżej wskazanych 
terminach.   
3. Inne dokumenty: 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z załącznikami  
       (Zał. nr 1 do SWIZ); 
b) pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub 
innych dokumentów; 

c) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym konsorcjum, 

wspólnicy S.C.) oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te 
podmioty z wyjątkiem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, które należy złożyć w oryginale. 

5. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następuje 
przez złożenie podpisu lub parafki osoby uprawnionej, z adnotacja „za zgodność z oryginałem”. 

6. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, 
komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Kolejność  złożonych 
dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w Rozdziale 5 SIWZ.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  
8. Wszystkie kartki oferty i dołączonych do niej dokumentów powinny być kolejno ponumerowane. Za 

kompletność oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. 
9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 



    
 

 
 

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn 

Projekt „Kawęczyńskim przedszkolakom”  
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

7 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 
2013 r.  poz. 231). 

 
VII WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJAC SI Ę O ZAMÓWIENIE 

 
1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 
2. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (zgodni z art. 23 ust. 2 ustawy);  

3. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt 
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 

4. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. 
5. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:  

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) 
- oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów pełnomocnictw ilu Wykonawców) 

6. W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika.  Treść 
pełnomocnictwa powinna wskazać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. 
np. podpisania oferty, potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania 
oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp. Przy składaniu 
dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo “Wykonawca”, np. w miejscu “nazwa 
Wykonawcy” zaleca się podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika. 

7. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do 
poświadczenia za zgodności z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, 
chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.  

8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza, podmiot zbiorowy przedłoży umowę utworzenia konsorcjum regulującą 
współprace tych Wykonawców przed zawarciem umowy w określonym terminie. 

 
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, A TAK ŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI: 
 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane będą w formie:  
− pisemnej na adres: Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48,, 62-704 Kawęczyn 
− faksem (nr 63 28 85 940)  
przy czym Zamawiający zaleca niezwłoczne potwierdzenie przez Wykonawcę formą pisemną lub 
faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie 
Wykonawcy potwierdzi  fakt otrzymania informacji od niego. Zaleca się, aby korespondencji ta drogą 
nie przekazywać Zamawiającemu po jego godzinach pracy (7:30-15:30) ani w dniach wolnych od 
pracy. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
uzna, iż pismo wysłane faksem na podany przez niego numer faksu – zostało doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.  

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, 
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być 
sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

3. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We 
wniosku należy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
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2) nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) znak postępowania – FZP.ZP.271.3.2014 

4. SIWZ została opublikowana na stronie: www.kaweczyn.pl oraz można ją także odebrać w siedzibie 
Zamawiającego Urzędzie Gminy w Kawęczynie pok. Nr  11, w godzinach 9:00 – 14:00. Na pisemny 
wniosek Wykonawcy Zamawiający przygotuje w terminie 5 dni niniejsza specyfikację i można ją 
będzie odebrać w siedzibie Zamawiającego , w takim wypadku opłata wyniesie 50 zł + VAT (23%). 

5. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  
 Sprawy merytoryczne : Arleta Biegańska tel.:  605 28 11 22 
6. W przypadku konieczności uzupełnienia przez Wykonawcę dokumentów złożonej oferty – 

Zamawiający uzna je za skutecznie uzupełnione (pod rygorem nieważności), jeżeli zostały złożone 
Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym i w formie określonej w pkt. 1 niniejszego 
rozdziału, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza – pod rygorem nieważności.  

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja prowadzona 
będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

8. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z 
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza 
także na tej stronie. 

11. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

12.  Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego. 

13.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i 
zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały 
nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieści te informacje na stronie internetowej. 

 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 
IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert 
włącznie. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni.  
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Do oferty należy dołączyć wypełnione i podpisane: 

a) formularz ofertowy z za łącznikami zgodny z zał.  nr 1 do SIWZ  
b) oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 oraz odnośnie 

pełnomocnictwa oraz podwykonawstwa  - jeżeli dotyczy, 
c) oświadczenie o gotowości zawarcia umowy. 

2. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować i trwale spiąć, a strony zawierające jakakolwiek 
treść, parafować lub podpisać przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Ofertę należy złożyć na wzorach dokumentów załączonych do SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek 
część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje on “nie dotyczy”.  

4. Opakowanie i adresowanie oferty: 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) 
zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 

 
OFERTA 

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Kawęczyn 

Adresat: 
Gmina Kawęczyn 

Kawęczyn 48 

62-704 Kawęczyn 
 

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: FZP.ZP.271.3.2014 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

05. 05 .2014 r. godz. 11 . 15 

5. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym 

zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze albo w centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, upoważnionego przez osoby wymienione w 
powyższych rejestrach. Pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty w oryginale lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba 
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) 
załączonych do oferty lub działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców. 

6. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
- wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji 

zastrzeżonych przez Wykonawcę, 
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- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE 
UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu 
oferty w osobnej wewnętrznej kopercie, 

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

7. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w 

niniejszej SIWZ, 
3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej. 

8. Zaleca się, aby: 
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były 

parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą 
Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona 
kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były trwale spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi 
Załącznik Nr 1 do SIWZ). 

9. Zmiana / wycofanie oferty: 
a) zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę, 
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, 

przed upływem terminu składania ofert, 
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 1 oznaczając odpowiednio „ZMIANA 

OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
10. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy. 
 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 

Kawęczyn pokój nr 1 (tj. Sekretariat), w terminie do dnia 05. 05. 2014 roku, do godz. 11.00  
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  pok.  16 

dnia  05. 05. 2014 roku, o godz.  11 .15  
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert 

Wykonawcy proszeni są o stawienie się o godz. 11.15 w Urzędzie Gminy Kawęczyn. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także informacje dotyczące cen.  
6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 
       Wykonawcom na ich wniosek. 
7. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
8. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcą bez ich otwarcia. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
 
1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest 

wynagrodzenie określone w oparciu o ceny jednostkowe brutto, zgodne z ofertą wykonawcy i 
planowane do zakupu ilości danego asortymentu 

2. Cena podana w formularzu oferty musi wynikać z wypełnionego przez wykonawcę formularza 
cenowego, poprzez podanie w nim cen jednostkowych brutto, wartości brutto dla każdej z pozycji, 
będącej iloczynem zaoferowanej ceny jednostkowej,  VAT i planowanej do zakupu ilości danego 
asortymentu oraz wartość ogółem brutto. Tak wyliczona wartość ogółem brutto, stanowi zaoferowaną 
cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia - danej części i służyć będzie do oceny i porównania 
złożonych ofert.  

3. Ceny podane w ofercie muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z analizy specyfikacji oraz wszelkie elementy nieprzewidziane, bez 
uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia. 

4. Wykonawca określi cenę ogółem brutto realizacji zamówienia w zakresie, określonym specyfikacją, 
poprzez podanie: w formularzu oferty ceny ogółem brutto: (cyfrowo i słownie), a w formularzu 
przedmiar cen jednostkowych brutto oraz ceny ogółem brutto (cyfrowo), z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Ceny podane w formularzu oferty i w formularzu przedmiar powinny uwzględniać 
obowiązujący podatek VAT.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w PLN (polski 
złoty). 

 
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTE RIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 
 
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie 

kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji Przetargowej, stosując zasadę, iż oferta 
nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą; 

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, w której zaproponowane zostanie najniższe 
wynagrodzenie brutto za wykonywane dostawy; 

3. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska 100 punktów. 
4. Obliczanie punktów dokonywane będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Ilość punktów dla kryterium „cena” Zamawiający obliczy wg wzoru: 

 

cena oferty najniżej skalkulowanej 

liczba punktów oferty  = -------------------------------------------------- × 100 pkt 
cena oferty ocenianej 

 
XIV GWARANCJA JAKO ŚCI WYKONANYCH ROBÓT  I DOSTAW 
 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcznej 
gwarancji od daty bezusterkowego odbioru, z zastrzeżeniem, iż gwarancja na materiały i urządzenia 
jest dłuższa o ile gwarantuje to producent tych materiałów i urządzeń. 

 
XV. INFORMACJA O  FORMALNO ŚCIACH  JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓ WIENIA 
PUBLICZNEGO 
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1. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną 
zawiadomieni o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty z podaniem nazwy (firmy), siedziby  i adresu wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresu 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z podaniem uzasadnienia faktycznego i 
prawnego, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia z podaniem 
uzasadnienia faktycznego i prawnego, 

d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o wyborze 

oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej 
http://bip.kaweczyn.pl  

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany przez 
zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. W przypadku uchylania się wykonawcy, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy, 
zamawiający bez przeprowadzania ponownej oceny ofert może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 
94 ustawy Pzp na wrunkach określonych w projekcie umowy. Projekt umowy jest integralną częścią 
niniejszej specyfikacji, określa warunki i zobowiazania Wykonawcy dotyczące przedmiotu 
zamówienia. 

7. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania 
ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem 
terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych 
w złożonej ofercie.  

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawca musi posiadać wstępne porozumienie 
zawarte pomiędzy partnerami (lub posiadać stosowne listy intencyjne) i okazać Zamawiającemu, 
stwierdzające, że wszyscy partnerzy będą łącznie i solidarnie prawnie odpowiedzialni za 
wykonanie Umowy dotyczącej wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, i że Partner 
Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w 
imieniu każdego z osobna i wszystkich Partnerów, oraz stwierdzający, że za wykonanie 
wspomnianej powyżej Umowy, włącznie z płatnościami, odpowiedzialny będzie Partner Wiodący, 
ponadto wszyscy partnerzy będą zobowiązani do pozostania w umowie wspólnego działania 
przez cały okres realizacji usługi. 

- przedłożenia umowy konsorcjum – regulującej współpracę Wykonawców składających wspólną 
ofertę, w przypadku, gdy oferta Wykonawców składających wspólna ofertę zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

 
 
XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH: 
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2  do SIWZ.  
 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał  interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tj. 
Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 
 
XIX. PODWYKONAWSTWO  

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy zawierając z nimi  

 stosowną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z art. 2pkt. 9b ustawy 
Pzp. 

2. Wykonawca może zlecić podwykonawstwo dwóch z trzech zadań. Podwykonawstwo musi objąć 
zadanie w całości.  

3. Zamawiający żąda wskazana przez Wykonawcę w wykazie części zamówienia, którego wykonanie 
zamierza powierzy podwykonawcy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z    
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również  
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w 
terminie 14 dni od   dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o 
podwykonawstwo nie zgłosi   na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy lub wprowadzenie zmian. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, przewidziany   w umowie o 
podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od potwierdzonego protokołem 
prawidłowego wykonania dostawy/usługi.   

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy/usługi, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje umowy, uwarunkowane będzie od przedstawienia 
przez niego oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia.  

8. Określa się wysokości kar umownych, z tytułu:  
a) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy naliczyć karę umowną w wysokości 

0,3 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia należnego  
b) braku zapłaty Zamawiający ma prawo zmniejszyć wypłatę wynagrodzenia o wysokość 

umownej kwoty pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą i naliczyć karę umowną 
wykonawcy w wysokości 0,3 % dziennie za każdy dzień zwłoki od wysokości należnego 
wynagrodzenia podwykonawcy do dnia umownego zakończenia realizacji umowy,  

9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który 
zawarł z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię umowy o podwykonawstwo.  
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10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w pkt.9.  

 
 
XX. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich 
składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania. 
2.  Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty; 
d) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena: 
-  za 1 stronę A4 0,60 zł, 
e) udostępnienie może mieć miejsce jedynie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania. 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, 
 
XXI ZAŁ ĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1   - Formularz ofertowy wraz z załącznikami 
Załącznik nr 2 -  Wzór umowy 
Załącznik nr 3 – Opis techniczny.
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