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Znak sprawy: Nr II LO.079-1/3/2013 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotycząca postępowania w sprawie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  

ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 r. (Dz. U z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) dalej (ustawa Pzp lub uPzp”) 

pod nazwą: 

 

Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu „Innowacyjna i kreatywna 

edukacja – Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych” 
realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie jako Partnera projektu realizowanego przez EURO-FORUM 

Marek Gudków z siedzibą w Lublinie (Lider Partnerstwa), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-

2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych  

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

Lubartów 28.08.2013 r. …………………………………… 

Radosław Borzęcki 

Dyrektor 
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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.1 ZAMAWIAJĄCY: 

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie 
ul. 1 Maja 66/74 , 21-100 Lubartów 
tel. 81 854 37 16,  
faks 81 855 20 86 
e-mail:szkola@lo2lubartow.pl  
 

1.2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.) 

zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „uPzp”, o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu 
„Innowacyjna i kreatywna edukacja – Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych” nr projektu POKL.09.01.02-06-113/13, realizowanego przez Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą  
w Lublinie, w partnerstwie z II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie, w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, t.j.:  
 

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Zakres zamówienia obejmuje: dostawę pomocy dydaktycznych wg. poniższego zestawienia: 

L.p. Nazwa towaru / pomocy dydaktycznej. Opis towaru / pomocy dydaktycznej. 
Jednostka 

miary 
Zamawiana 

ilość. 

1 Mikrofony Mikrofon bezprzewodowy Karsect WR-15/HT-15 sztuka 2 

2 Statywy 
 

Statyw Mikrofonowy On-Stage MS7701B+dwie 
żabki 

sztuka 2 

3 Spektakle teatralne na DVD 1. Złota setka teatru telewizji – część 1 
2. Złota setka teatru telewizji – część 2 
3. Złota setka teatru telewizji – część 3 
4. Złota setka teatru telewizji – część 4 
5. Teatr sensacji  - część 1 
6. Teatr sensacji  - część 2 
7. Teatr sensacji  - część 3 
8. Kolekcja „Shakespeare” 
9. Teatr TVP: Scena Faktu, pakiet 13 DVD(box) 
10. Teatr Różewicz. 

sztuka 10 
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4 Materiały na zajęcia edytorsko-
dziennikarskie(podręczniki, pendrive, 
art. piśmiennicze) 

Podręcznik: E. Chudziński, Z. Bauer 
Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas 
2008. 
Pendrive 4 G 
Notatnik:                                               
- format A4                                            
- kartek 50                                            
- kartki w kratkę                                    
- oznaczony zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
3 długopisy 
2 ołówki 

komplet 8 

5 Materiały na zajęcia z języka 
angielskiego (podręczniki, teczka na 
materiały, art. piśmiennicze) 

Podręczniki : 
M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H. 
Mrozowska – Longman Matura Podstawowa plus 
Testy MyEnglishLab, Poziom B1.Seria: 
Repetytorium Maturalne z języka angielskiego. 
Poziom podstawowy . szkoły ponadgimnazjalne. 
ISBN: 9788376003726. 
Virginia Evans, Jenny Doooley 
Matura repetytorium – poziom rozszerzony  
Wydawnictwo Express Publishing 
Teczka na materiały: 
- plastikowa, 
- z gumką lub na rzepy 
- oznaczona zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
Notatnik:                                               
- format A4                                            
- kartek 50                                            
- kartki w kratkę                                    
- oznaczony zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
3 długopisy 

komplet 157 

6 Materiały na zajęcia z matematyki 
(zbiory zadań, art. piśmiennicze) 

Zbiory zadań: 
W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, B. 
Mojsiewicz, J. Wesołowska 
Zbiór zadań maturalnych i zestawy maturalne. 
Poziom rozszerzony. 
Wydawnictwo Nowa Era. 
W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, B. 

komplet 157 
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Mojsiewicz, J. Wesołowska 
Zbiór zadań maturalnych i zestawy maturalne. 
Poziom rozszerzony. 
Wydawnictwo Nowa Era. 
Notatnik:                                               
 - format A4                                            
 - kartek 50                                            
- kartki w kratkę                                    
- oznaczony zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
3 długopisy 
2 ołówki 

7 Kalkulator prosty Kalkulator prosty – CITIZEN (średni) Sztuka 32 

8 Materiały na zajęcia z fizyki 
(podręczniki lub zbiory zadań, teczka 
na materiały, art. piśmiennicze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podręczniki do fizyki: 
 Alfred Ortyl  
Fizyka Matura 2013 Zbiór zadań maturalnych  
Wydawnictwo OMEGA 
Praca zbiorowa 
Fizyka Matura 2013 Arkusze egzaminacyjne 
Wydawnictwo OMEGA 
Matura na 100%. Fizyka i astronomia Zbiór 
zadań maturalnych z płytą CD. 
Teczka na materiały: 
- plastikowa, 
- z gumką lub na rzepy 
- oznaczona zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
Notatnik:                                               
- format A4                                            
- kartek 50                                            
- kartki w kratkę                                    
- oznaczony zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
3 długopisy 

Komplet 16 

9 Materiały na zajęcia z chemii 
(podręczniki lub zbiory zadań, teczka 
na materiały, art. piśmiennicze) 
 
 
 
 

Podręczniki do chemii: 
Dariusz Witkowski 
Chemia zbiór zadań maturalnych Tom 2 i 3 oraz 
tom 4 
Edycja 2002-2013 
Teczka na materiały: 
- plastikowa, 

komplet 16 
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- z gumką lub na rzepy 
- oznaczona zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
Notatnik:                                               
- format A4                                            
- kartek 50                                            
- kartki w kratkę                                    
- oznaczony zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
3 długopisy 

10 Materiały na zajęcia z geografii  
(podręczniki lub zbiory zadań, teczka 
na materiały, art. piśmiennicze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podręczniki do geografii : 
B. Lewandowska-Szwarc 
Zbiór zadań z geografii dla maturzystów z 
rozwiązaniami 
B. Horodecka, D. Horodecki 
Zbiór zadań otwartych i zamkniętych wraz z 
odpowiedziami Poziom podstawowy i 
rozszerzony. Geografia fizyczna. Tom 1. 
Teczka na materiały: 
-plastikowa, 
-z gumką lub na rzepy 
- oznaczona zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
Notatnik:                                               
 - format A4                                            
 - kartek 50                                            
- kartki w kratkę                                    
- oznaczony zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
3 długopisy 

Komplet 16 

11 Materiały na zajęcia z biologii 
(podręczniki lub zbiory zadań, teczka 
na materiały, art. piśmiennicze) 
 
 
 
 

Podręczniki do biologii: 
D. Witowski 
Zbiór zadań z biologii poziom podstawowy i 
rozszerzony. Matura 2014. Tom 1 i 2. Wydanie 
najnowsze lipiec 2013 
Oficyna Wydawnicza Nowa Matura 
Teczka na materiały: 

Komplet 16 
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-plastikowa, 
-z gumką lub na rzepy 
- oznaczona zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
Notatnik:                                               
- format A4                                            
- kartek 50                                            
- kartki w kratkę                                    
- oznaczony zgodnie z "Wytycznymi Dotyczącymi 
Oznaczania Projektów w Ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 
mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w 
pełnym kolorze, zgodnie z projektem 
przedstawionym przez Zamawiającego 
3 długopisy 

12 Materiały na zajęcia plastyczne 1. Kredki – pastele olejne 24 kolory, 
2. Zestawy zestaw 3 pędzli z włosia 

naturalnego (twarde) 
3. Farby akrylowe w tubkach 200 ml – zestaw 

10 kolorów 
4. Klej uniwersalny z cienka końcówką  - 

Stanger 100g, 
5. Płótno lniane 1x1m 
6. Podkład do rysowania 50x70 cm, 
7. Fotorama 30x45 (plexa) 
8. Brystol biały format B1 – 100x70 

zestaw 8 

13 Sztalugi malarskie Sztalugi studyjne drewniane sztuka 8 

14 Busola Busola  - SILVA RANGER S sztuka 8 

15 Kompas Kompas - SILVA FIELD 1-2-3 sztuka 8 

16 Mapy topograficzne regionu Mapa topograficzna Polski 1:10000 
Komplet składający się z: 
1. M-34-22-C-a-2 
2. M-34-22-C-a-4 
3. M-34-22-C- b-1 
4. M-34-22-C- b-2 
5. M-34-22-C- b-3 
6. M-34-22-C- b-4 
7. M-34-22-C-c-2 
8. M-34-22-C-d-1 
9. M-34-22-C-d-2 
10. M-34-22-C (1: 50000) 

Komplet 
(jeden 

komplet 
=10 map) 

10 

17 Kosze na piłki Kosze na piłki na kółkach sztuka 2 

18 Tablica punktowa Tablica wyników uniwersalna ręczna, z tworzywa 
sztucznego, czarno-biała, wymiary: szerokość 50 
cm, wysokość 30 cm 

sztuka 1 

19 Piłki  Piłki do piłki ręcznej - damskie sztuka 10 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

7/15 

20 Piłki Piłki do kosza męskie sztuka 10 

21 Tablice do koszykówki 
 
 

Profesjonalna tablice do koszykówki szkło 
akrylowe o wymiarach 105x180cm i grubości 15 
mm, z osłoną dolną krawędzi tablicy o 
wymiarach 105x180 cm, plus obręcze uchylne 

sztuka 2 

22 Markery Marker do tablicy białej BIC sztuka 230 

23 Papier xero Papier xero  
- gramatura 80g/m

2
 

- białość (CIE) 153±3 
- nieprzezroczystość (%) 93±2 
- grubość (µm) 106±3 
- gładkość (wg. Testu Bendtsen) 200±50 

ryza 318 

 

2.3 Materiały stanowiące przedmiot dostawy muszą spełniać parametry określone przez Zamawiającego w tabeli w pkt. 

2.2, być fabrycznie nowe, gotowe do użycia, kompletne, wolne od wszelkich wad w tym konstrukcyjnych, 

materiałowych i prawnych. Ponadto na wszystkich sztukach (dotyczy podręczników, książek, notatników, opakowań 

innych pomocy dydaktycznych) dostarczanego asortymentu Wykonawca umieści oznaczenia zgodnie  

z "Wytycznymi Dotyczącymi Oznaczania Projektów w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" naklejka nie 

mniejsza niż 170 x 65 mm, wydruk naklejki w pełnym kolorze, zgodnie z projektem przedstawionym przez 

Zamawiającego. 

2.4 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanego 

asortymentu, w której zamieści wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące przedmiotu dostawy. 

2.5 Złożona wraz z ofertą szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego asortymentu stanowi integralny element 

oferty i nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

2.6 Brak wymaganych przez Zamawiającego informacji lub danych skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

2.7 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy 

przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych  

o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu równoważność proponowanego rozwiązania z wymaganiami 

Zamawiającego. 

2.8 Miejsce wykonania dostawy: dostawa zostanie zrealizowana do siedziby Zamawiającego i obejmuje także 

wniesienie dostarczonego asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. Dostawa zostanie potwierdzona pisemnym protokołem odbioru, potwierdzonym przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

2.10 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

2.11 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

2.12 Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.  

2.13 Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

2.14 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek. 

2.15  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp. 

2.16 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 22111000-1 - Podręczniki szkolne, 

 22114000-2 - Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki, 

 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 

 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne, 
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 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny. 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPAŁNIANIA WARUNKÓW 

 

4.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: 

4.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 

 Na potwierdzenie warunku Wykonawca składa oświadczenie sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 

4.1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:  

 Na potwierdzenie warunku Wykonawca składa oświadczenie sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 

4.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

 Na potwierdzenie warunku Wykonawca składa oświadczenie sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 

4.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

 Na potwierdzenie warunku Wykonawca składa oświadczenie sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 

4.2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. 

 Na potwierdzenie warunku Wykonawca składa oświadczenie sporządzone wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. 

4.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych  

w ust. 4.1 pkt 4.1.1- 4.1.4, winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy 

wspólnie. Warunek określony w ust. 4.2 powinien wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia oddzielnie. 

4.4 Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na wiedzy  

i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, 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 tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

Podmiot udostępniający potencjał wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia. 

4.5  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana, zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których żąda Zamawiający w niniejszej SIWZ. 

 

Rozdział 5 

WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

 

5.1  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek złożyć 

następujące dokumenty i oświadczenia: 
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5.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1–4  ustawy Pzp – 

wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ. 

5.1.2 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

5.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca ma obowiązek złożyć 

następujące dokumenty i oświadczenia: 

5.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – 

wg wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. 

5.2.2  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (wg wzoru 

załącznika nr 3a do SIWZ). 

5.2.3 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp  

lub oświadczenie o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - (wg wzoru załącznika nr 4 do SIWZ) 

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

potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, 

polega na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp , a podmiot ten będzie brał 

udział w realizacji zamówienia – to podmiot ten będzie zobowiązany do złożenia dokumentów o których mowa w 

pkt. 5.2.1 i 5.2.2 i 5.5-5.8 SIWZ. 

5.5 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego 

miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 

ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu 

zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

5.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

5.7 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,  

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. 
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5.8 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

Rozdział 6 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI  

ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEĄ LUB DOKUMENTÓW 

 

6.1 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 

6.2  Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej, w języku polskim. 

6.3 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  

i wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego lub faksem na numer 81 855 20 86 lub drogą 

elektroniczną na adres e-mail: szkola@lo2lubartow.pl 

6.4  Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pomocą 

faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,  

a następnie przesyła ją adresatowi w formie pisemnej. 

6.5  W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmuje, iż pismo 

wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało  

mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

6.6  Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres Zamawiającego podany  

w Rodz. I pkt.1.1 SIWZ powołując się na oznaczenie znakiem sprawy: Nr II LO.079-1/3/2013 

 

Rozdział 7 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium. 

 

Rozdział 8 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

 

Rozdział 9 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 

 

9.1  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą (pisemnym wnioskiem) o wyjaśnienie treści SIWZ. 

9.2  Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić odpowiedzi, nie później jednak niż 2 dni przed terminem 

składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

9.3  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszcza  

na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

9.4  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

9.5  Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 
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Rozdział 10. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

10.1 Ofertę należy sporządzić według Formularza oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ). 

10.2 Ofertę stanowią formularz oferty oraz wszystkie wypełnione przez wykonawcę załączniki, dokumenty  

i oświadczenia złożone przez Wykonawcę a wymagane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Rozdziału 5 

SIWZ. 

10.3 Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami 

załączonymi do SIWZ. 

10.4 Wszystkie dokumenty tworzące całość oferty należy parafować oraz podpisać przez Wykonawcę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.  

10.5 Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę. Podpis winien być czytelny. W przypadku braku czytelności należy opatrzyć  

go pieczątką imienną.  

10.6 Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej 

treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone  

do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.7 Wszystkie dokumenty w formie kopii należy opatrzyć klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczyć  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy czytelnym 

podpisem i datą.  

10.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów 

oddających do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio wykonawcy  

lub tych podmiotów muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.  

10.9 Zamawiający zażąda przedstawienia dokumentu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie 

wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości  

co do jej prawdziwości.   

10.10 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, za pomocą trwałej i czytelnej techniki pisarskiej. Każda 

zapisana strona oferty powinna być ponumerowana i połączona z pozostałymi stronami oferty, w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie oferty. 

10.11 Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie 

poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

10.12 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10.13 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (materiały reklamowe, 

informacyjne) pożądane jest aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie 

nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.  

10.14 Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te powinien oznaczyć klauzulą „nie udostępniać 

tajemnica wykonawcy”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

10.15 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. 

10.16 Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zamkniętym nieprzezroczystym 

opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. 

10.17 Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 



 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

12/15 

10.18 W przypadku, gdy wykonawca dołączy, jako załączniki do oferty kopie dokumentu/ów, każda kopiowana strona 

winna być: 

a)  opatrzona klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, 

b) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i opatrzona imienną pieczątką (w 

przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis). 

10.20 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia   

na kopercie zewnętrznej. 

10.21 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Rozdział 11 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie 
 ul. 1 Maja 66/74 , 21-100 Lubartów w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 6 września 2013 roku, do godz. 10.00. 
11.2 Ofertę należy umieścić w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości  

bez jego uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowana na 
adres Zamawiającego: II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie ul. 1 Maja 66/74,  
21-100 Lubartów, wg. wzoru: 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy/Oferenta: 

 

……………………………………. 

Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć realizowanych w ramach 

projektu „Innowacyjna i kreatywna edukacja – Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia 
nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych” 
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki  

 

Zamawiający: 

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie 
ul. 1 Maja 66/74 , 21-100 Lubartów 

 

 

Nie otwierać przed dniem: 6 września 2013 r., godz. 10.30 

11.3 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom. 

11.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem,  

że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone  według takich samych zasad jak składanie oferty, tj.  

w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty”. Koperty oznaczone „zmiana oferty” zostaną otwarte  

przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania 

zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11.5 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego zawiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. 

Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

11.6 Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w siedzibie Zamawiającego, w dniu 06.09.2013 r. o godz. 10.30. 

11.7 Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na publicznej sesji otwarcia 
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ofert, Zamawiający prześle protokół z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

11.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert zostaną podane informacje na temat nazw/-y (firmy)  

oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny w 

trakcie publicznego otwarcia ofert, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas publicznego 

otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

 

Rozdział 12 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

 

12.1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie. Wykonawca określi cenę brutto za całość 

zamówienia zgodnie ze sposobem określonym w formularzu ofertowym. 

12.2 W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto 

za realizację całości zamówienia.  

12.3 Waluta ceny oferowanej PLN. 

12.4 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i uwzględniają wszystkie koszty 

niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

12.5 Wykonawcę obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

Rozdział 13 

KRYTERIA OCENY OFERT  

 

13.1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie. 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: 

- cena ofertowa brutto za realizację całości zamówienia – C  

- waga kryterium: 100% (100 pkt, 1% = 1 pkt). 

 

13.2. Ocena ofert :  

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę w kryterium „cena 

brutto za realizację całości zamówienia”. 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 

100 punktów. 

 

Ofertom przyznane zostanę punkty obliczone według wzoru:  C = Cn / Cb x 100 

gdzie: Cn – cena oferty z najniższą ceną, Cb – cena oferty badanej. 

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Rozdział 14 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

14.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu oraz którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i Prawie zamówień 

publicznych oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria.  

14.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 
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14.2.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania  

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

14.2.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

14.2.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne. 

14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

14.4 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w sprawie zamówienia publicznego  

w terminie nie krótszym niż: 

 - 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie 

przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, 

 -10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie 

przesłane w inny sposób niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 

14.5 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, jeżeli  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

  - złożono tylko jedną ofertę, 

 - w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

14.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania  

ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki z art.93 ust.1 ustawy. 

 

Rozdział 15 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI PRZYSZŁEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

15.1 Ustala się odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar 

umownych: 

15.2 W przypadku nienależytego wykonywania lub opóźnienia wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,05 % wartości brutto umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

15.3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto oferty w przypadku, gdy 

odstąpienie od zawarcia umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

15.4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

Wykonawca został wybrany do realizacji umowy w następującym zakresie:  

a. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy 

Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

b. Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia,  

w szczególności w zakresie sprawozdawczości, 

c. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia, 

d. zmiany organizacji prawnej Wykonawcy,  
e. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia.  
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15.5 Zmiana postanowień umowy, o których mowa w pkt. 15.4 może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na 

podstawie pisemnego wystąpienia jednej ze stron niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian umowy, zawierającego uzasadnienie konieczności ich wprowadzenia.  

15.6 W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz.1655 ze zm. ) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

Rozdział 16 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  

W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

16.1. Zamawiający po rozstrzygnięciu przetargu niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty 

informacje, których mowa w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

16.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, również na stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

16.3 O wyniku postępowania zamawiający poinformuje wykonawców pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.  

16.4 Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą o terminie i miejscu 

zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

16.5 Nieusprawiedliwione niestawiennictwo wybranego Wykonawcy w miejscu i terminie wyznaczonym na podpisanie 

umowy traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający dokona wyboru 

oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez ponownego badania ofert i ich oceny. 

 

Rozdział 17 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

17.1 Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli 

lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

Rozdział 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

18.1 W sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie ma ustawa Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 R.  

Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 z późn zmianami) oraz akty wykonawcze do ustawy.  

 

 

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 

2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (załącznik nr 2 do SIWZ), 

3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – (załącznik nr 3 do SIWZ), 

4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (dot. osób fizycznych) – (załącznik nr 3a do SIWZ), 

5. Wzór oświadczenia o należeniu do grupy kapitałowej – (załącznik nr 4 do SIWZ), 

6. Projekt naklejki na asortyment wymieniony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 


