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   ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                             

 

na zrealizowanie zamówienia publicznego na: 
  
 
 
„Świadczenie usług w zakresie: 
- Obsługi portierni nr 1 i 2, centrali telefonicznej, monitorów telewizji przemysłowej oraz 

prowadzenie recepcji pokoi gościnnych i ochrona obiektów i mienia Instytutu oraz 
innych podmiotów, działających na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – PIMR.” 
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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone jest na warunkach, określonych w niniejszej 
Specyfikacji oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwane dalej „pzp”. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Nazwa:  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. 
Adres:   60-963 Poznań ul. Starołęcka 31. 
Tel:  061 87-12-200 
NIP:  777-00-03-280 

Regon:            000033614  

KRS:               Zamawiający jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców,  Krajowego  

                        Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda 

                        w Poznaniu pod nr 000080154, 

Fax:  061879-32-62 

E-mail:           office@pimr.poznan.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego , poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych.  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: „Obsługi portierni nr 1 i 2, centrali 
telefonicznej, monitorów telewizji przemysłowej, prowadzenie recepcji pokoi gościnnych oraz 
ochrona obiektów i mienia Instytutu i innych podmiotów, działających na terenie Sieci Badawczej 
Łukasiewicz - PIMR” Kod Wspólnego Słownika CPV 79.71.00.00-4  -  usługi ochroniarskie, 
79.71.40.00-2  - usługi w zakresie nadzoru, 79.99.20.00-4  - usługi recepcyjne. 
 

1.1. W zakresie „Obsługi portierni nr 1, centrali telefonicznej i recepcji pokoi 

gościnnych”, zamówienie obejmuje: 

 pełnienie dyżurów portierni, 

 kontrola ruchu osobowego i towarowego na wjeździe i wyjeździe do 

Instytutu, 

 udzielanie informacji o podmiotach funkcjonujących na terenie Sieci 

Badawczej Łukasiewicz - PIMR, 

 monitorowanie terenu za pośrednictwem telewizji przemysłowej, 

 przyjmowanie i łączenie telefonów, 
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 prowadzenie recepcji pokoi gościnnych. 

Pełnienie dyżurów na portierni odbywać będzie się całodobowo. Dyżury 

pełnione będą przez jedną osobę.  

1.2. W zakresie „Obsługi portierni nr 2” zamówienie obejmuje: 

 pełnienie dyżurów na portierni, 

 kontrola ruchu osobowego i towarowego na wjeździe i wyjeździe do 

Instytutu, 

 udzielanie informacji o podmiotach funkcjonujących na terenie Sieci 

Badawczej Łukasiewicz - PIMR, 

 monitorowanie terenu za pośrednictwem telewizji przemysłowej 

Pełnienie dyżurów na portierni nr 2, odbywać się będzie całodobowo. Dyżury 

pełnione będą przez jedną osobę. 

  
1.3. W zakresie „Ochrony obiektów i mienia Instytutu i innych podmiotów 

działających na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - PIMR”. Zamówienie 

obejmuje: 

 wykonywanie czynności ochrony, polegających na patrolowaniu terenu 

Zamawiającego codziennie od godz. 15.00 – 7.00, a w niedzielę i święta 

czynności patrolowania wykonywane będą całodobowo. Czynności 

realizowane  będą przez jednego pracownika ochrony ( pracownika 

portierni), 

 pracownicy ochrony winni być umundurowani i wyposażeni w odpowiedni 

sprzęt obronny o raz telefon, 

 wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną na potrzeby 

niniejszego zamówienia. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA –                            01.01.2020 do 31.12.2022 r.  
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

    1/. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1, pkt 12-23 Pzp, 

    2/. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

 a/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej 
tj. posiadają aktualną  koncesję wydaną przez  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, ze zm.). 

 b/ Zdolności technicznej lub zawodowej a więc: 

 - Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych lub 
wykonywanych - w okresie ostatnich 3 lat a jeśli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym 
okresie - usług na ochronę mienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających prawidłowe ich wykonanie, 

  c/. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadają ubezpieczenie z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej - w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
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zamówienia - za szkody wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę nie  mniejszą niż 500.000,00 PLN. 
Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również 
podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca może polegać  na  zdolnościach technicznych  lub zawodowych, sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych.  

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich musi 
spełniać warunki wymienione w pkt. 1.1/ i 1.2/ a więc spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz 
nie podlegać wykluczeniu z postępowania.  
4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach, wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z 
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Nie 
spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, oferta Wykonawcy musi zawierać:  

1.1/. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1, 

1.2/. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

do składania ofert. Wykonawca wpisany do KRS albo CEIDG nie ma obowiązku składać w/w 

dokumentu, 

1.3/. Aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z 

ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

1.4/. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 pzp, według 

załącznika nr 2, 

1.5/. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

1.6/. Zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca  
nie zalega  z opłacaniem składek na   ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

1.7/. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu przez Wykonawcę z opłacaniem 
podatków, 

1.8/. Polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej określoną przez 
zamawiającego w pkt V.1 SIWZ, 

1.9/. Wykaz usług - według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ - wykonanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były świadczone. 
2.  Wykonawca który polega na zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych, musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania do jego dyspozycji  
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać zakres 
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
3. Jeżeli wykonawca  nie złoży oświadczeń o którym mowa w SIWZ lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub innych dokumentów, 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub gdy oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, 
zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa pkt VI.1.1.2 i VI.1.1.4 składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: 
a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez 
biegłego tłumacza.  
5. W   przypadku   wspólnego   ubiegania   się   o   zamówienie   przez   wykonawców każdy z nich musi 
spełniać i udokumentować  warunki określone w pkt V.1.1/ i  2/ SIWZ. 

6. Wykonawcy  występujący  wspólnie   muszą,   zgodnie  z  zapisami   art.   23   ust.   2 ustawy     Prawo     
zamówień   publicznych      ustanowić     pełnomocnika       do reprezentowania   ich   w   
postępowaniu   o   udzielenie niniejszego zamówienia lub do  reprezentowania ich w postępowaniu 
oraz zawarciu umowy.  Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo,  które powinno dokładnie 
określać zakres umocowania. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 pzp ( ZAŁĄCZNIK nr 5 ), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24, 
ust. 1 pkt 23 pzp.  

Wzór Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY 

UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
1. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują  w formie 
pisemnej za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres ujma@pimr.poznan.pl. oraz poczty 
tradycyjnej. Wykonawcy mogą także składać je bezpośrednio u Zamawiającego. Wymagane jest 
każdorazowe potwierdzenie otrzymanych informacji. 

2.  Wykonawca   może  zwrócić  się   do  Zamawiającego  o   wyjaśnienie  treści  Specyfikacji Istotnych  
Warunków  Zamówienia.   Zamawiający jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego 

mailto:ujma@pimr.poznan.pl
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nie później niż do końca dnia, w którym  upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na  bieg terminu składania wniosku o 

którym mowa w pkt. 2. 
4. Treść odpowiedzi bez wskazania  źródła  zapytania zostanie udostępniona wszystkim   

Wykonawcom poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach,  przed upływem terminu składan ia  ofert, 
Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom poprzez 
jej zostanie udostępniona   na   stronie   internetowej   Zamawiającego.   W   przypadku,   gdy  
zmiana powodować   będzie   konieczność   modyfikacji   oferty,   Zamawiający   przedłuży  termin 
składania ofert z uwzględnieniem  czasu  niezbędnego do  wprowadzenia  tych  zmian  w 
ofertach zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Osoby do kontaktu:  
- w sprawach procedury przetargowej Justyna Ujma, tel. 61 8712 259, e-mail: ujma@pimr.poznan.pl, 
- w sprawach przedmiotu zamówienia Mariusz Bober tel. 61 8712 282, e-mail: bober@pimr.poznan.pl. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych 
przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko 
raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
3. Oferta winna być złożona wraz z załącznikami. 
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą   i   
czytelną   techniką   oraz   podpisana   przez   osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na 
zewnątrz. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału   w   postępowaniu   
sporządzone   w  języku   obcym   muszą   być   złożone   wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez  
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
6. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, musza one być poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 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 podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów   
przez   osoby   nie   wymienione   w   dokumencie   rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, 
należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 
przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. 

7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty)  była 
ponumerowana kolejnymi numerami. 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty oraz w załącznikach do oferty muszą być 
parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę. Parafka (podpis) 
winna być naniesiona w sposób umożliwiający jej identyfikację. 
9. Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty  składane  w   postępowaniu   o   
zamówienie   publiczne   są  jawne   i   podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 
informacji stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 
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nie mogą one być udostępniane    oraz    wykazał,    iż    zastrzeżone    informacje    stanowią    
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca  nie  może zastrzec informacji dotyczących  ceny, terminu  
wykonania zamówienia,    okresu    gwarancji    i    warunków    płatności    zawartych    w    ofercie. 
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
11. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z dopiskiem: „Obsługa 
portierni nr 1 i 2, centrali telefonicznej, monitorów telewizji przemysłowej, prowadzenie recepcji 
pokoi gościnnych oraz ochrona obiektów i mienia Instytutu i innych podmiotów, działających na 
terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz-PIMR,  nie otwierać przed dniem 10 grudnia  2019 r., godz. 12,00 ” 

12. Zmiany lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do  
składania ofert jest skuteczne, przy czym zmiany   dotyczące   treści   oferty   powinny    być    
przygotowane,    opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, 
w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". 
13.   Wykonawca winien złożyć ofertę według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 
wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w punkcie VI SIWZ. 
 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT I ICH OTWARCIA 

1. Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 12,00 w siedzibie Zamawiającego 
w sekretariacie pod adresem Poznań ul. Starołęcka 31. 
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 12,20 w siedzibie Zamawiającego. 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1.  Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 

1.1. Rozpatrywana będzie cena netto – stawka godzinowa za wykonywanie usługi. W skalkulowanej 
stawce należy uwzględnić wykonanie wszelkich czynności objętych zamówieniem, opisane w niniejszej 
SIWZ oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

1.2. Ceny – stawki godzinowe, określone przez Wykonawców zostaną ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianom (waloryzacji) z zastrzeżeniem XIV.2 SIWZ.  

1.3. Cena – stawka godzinowa oferty musi być podana w złotych polskich niezależnie od 
wchodzących w jej skład elementów, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki procentowej  i 
wartości należnego podatku VAT.  

1.3. Cena   za   przedmiot   zamówienia   może   być   tylko   jedna. Nie dopuszcza   się wariantowości 
cen. 

1.4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę – stawkę godzinową netto. Jedyną i 
wiążącą dla Wykonawcy i Zamawiającego jest cena wynikająca ze złożonego przez Wykonawcę 
formularza ofertowego. 

XII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

NAJKORZYSTANIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 

OFERT. 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie kryterium: 

         a/ Cena oferty netto – 80 pkt 

    W kryterium „cena oferty netto" zostanie zastosowany wzór: 
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                     (cena netto minimalna/cena netto oferty badanej) x 80 pkt x 100 % 

Przez określenie cena netto minimalna Zamawiający rozumie najniższą cenę zaoferowaną przez 

Wykonawcę spośród badanych ofert. Maksymalnie za to kryterium Zamawiający może przyznać 80 pkt. 

         b/ Polisa - wysokość sumy ubezpieczenia /pkt V.1c/ - maksymalnie za to kryterium Zamawiający 
może przyznać 20 pkt. Punkty przyznawane będą w tym przypadku wg. następujących kryteriów: 

               - suma ubezpieczenia  500.000   -                                    5 pkt 

               - suma ubezpieczenia 501.000 – 700.000 -   10 pkt 

    - suma ubezpieczenia 700.001 – 1.000.000 -   15 pkt 

    - suma ubezpieczenia – powyżej 1.000.000 -   20 pkt  
  

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska łącznie 
największą liczbę punktów. 
 
XIII. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający  udzieli  zamówienia   Wykonawcy,  którego   oferta  odpowiada   wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 
2. O odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi  
niezwłocznie  Wykonawców,   którzy  złożyli  oferty  w  przedmiotowym   postępowaniu,  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Niezwłocznie po wyborze  najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  
określone u art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)  na własnej 
stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń". 
4.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty droga mailową. 
5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  5-
dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. 
 
  
XIV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnie z wzorem , stanowiącym załącznik nr 4 do 
niniejszej SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy i wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, zasad  podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

XV.   ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 

Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI pzp. Przysługują one wykonawcy oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony 
prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp. 
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XVI. ZAŁACZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

ZAŁĄCZNIK nr 1 -  Formularz ofertowy, 

ZAŁĄCZNIK nr 2 -  Oświadczenie    wykonawcy    dotyczące    spełnienia     warunków 

                                 udziału w postępowaniu, 

ZAŁĄCZNIK nr 3 -  Wykaz wykonanych zamówień, 

ZAŁACZNIK nr 4 -  Wzór umowy, 

ZAŁACZNIK nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych. 

 
 

 

 

 
 


