Poznań, dnia 14 maja 2018

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(W SKRÓCIE: SIWZ)
dotycząca
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego”

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

………………………………………………….…………..…..
Potwierdzam zgodność SIWZ i zał. do SIWZ z Rekomendacjami
Prezesa UZP i MSWiA w zakresie udzielania zamówień publicznych
na systemy informatyczne oraz zestawy komputerowe

Zatwierdzam:

……….…………………………..……..………………………
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

Nr sprawy: ZG-NZP.3410.2.2018
Zamówienie o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo zamówień publicznych

Nr sprawy: ZG-NZP.3410.1.2018

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1.1. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
NIP 209-00-01-440, Regon 631257822
adres strony internetowej: www.geopoz.pl
godziny urzędowania: pn. od 8:00 do 17:00, wt. – pt. od 7:00 do 15:00.

1.2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZG-NZP.3410.8.2017.
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.

1.3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp lub uPzp lub PZP o wartości
niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 uPz.

1.4. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Środki własne Zamawiającego.

1.5. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem o zamówieniu,
niniejszą SIWZ i zał. do SIWZ, ew. zmianami, wyjaśnieniami, modyfikacjami SIWZ
i złożyć ofertę zgodnie z ww. wymaganiami.

Rozdział 2
Opis przedmiotu zamówienia

2.1.

Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego”
Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego:

1.
2.
3.
4.
5.

Win Svr DC Core 2016 OLP 20 Lic NL Gov CoreLic Qlfd – 3 szt.
Windows 10 Pro x64 OEM – 20 szt.
Acronis True Image 2018 Desktop – 1 szt.
Ontrack Easy Recovery Proffessional 1PC – 1 szt.
Dysk SATA 2,5”, 1TB, 6Gb/s, 5400 RPM, 128 MB Cache, bez obudowy, gwarancja
producenta 24 miesiące – 5 szt.
6. Pamięć RAM 8GB Module, DDR4 2133MHz dedykowana do HP Z240, gwarancja
producenta 24 miesiące 1 szt.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2.2.

Zasilacz awaryjny UPS – 3 szt.
Skaner dokumentów – 10 szt.
Skaner wielkoformatowy – 1 szt.
Ploter – 1 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne # 1 i #2 – 2 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne # 3 – 4 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne # 4 – 1 szt.

Wymagania przedmiotowe (sposób wykonania umowy):
Wymagania dodatkowe:
1. Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany przez producenta bez
śladów otwierania opakowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania
ekspertyzy (na koszt Wykonawcy), czy dostarczony sprzęt jest sprzętem nowym
i nieużywanym. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji legalności
kanału pochodzenia u polskiego przedstawiciela producenta oraz że w przypadku braku
legalności kanału, sprzęt nie zostanie odebrany.
2. Oferent jest zobowiązany złożyć pełną specyfikację oferowanego sprzętu (specyfikacja
techniczna może być złożona w języku angielskim).
3. Przed dokonaniem końcowego odbioru jakościowego Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający przejęcie przez producenta lub
autoryzowany serwis zobowiązań gwarancyjnych (w pełnym wymiarze gwarancji) od
Wykonawcy.
4. Do oferty należy dołączyć szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia oraz
kopie nw. dokumentów potwierdzających, że oferowany sposób realizacji zamówienia przez
Wykonawcę będzie zgodny z SIWZ i zał. do SIWZ, w szczególności OPZ, tj.:
a. w celu potwierdzenia stosowania norm jakościowych w procesie projektowania i produkcji
oferowanego sprzętu przez producenta należy dostarczyć certyfikat ISO 9001:2000 lub
równoważny,
b. w celu bezpiecznej eksploatacji oferowanych urządzeń należy dostarczyć certyfikat CE lub
równoważny,
c. w celu potwierdzenia stosowania przez producenta oferowanego sprzętu procesów
minimalizujących negatywny wpływ na środowisko należy dostarczyć certyfikat ISO 14001 lub
równoważny.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ww. dokumentów w j. angielskim.

2.3.

Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. - stanowią wyłącznie wzorzec
jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. We
wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia gdzie
wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich
pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie,
systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą
wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach
technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy
uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami
programami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, czy do konkretnych certyfikatów. Przedstawienie
certyfikatów równoważnych wymaga udowodnienia w ofercie spełniania wymogów
wskazanych norm przez rozwiązania równoważne. Użyte w dokumentacji nazwy, które
wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie
rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać
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cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w Specyfikacji technicznej OPZ.
Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je
weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji Specyfikacji
technicznej OPZ – zał. do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie
równoważność oferowanych rozwiązań. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych,
jeśli będą o gorszych niż wskazane w Specyfikacji technicznej OPZ -minimalnych
wymaganiach
jakościowych,
wydajnościowych,
funkcjonalnych,
technicznych
i technologicznych, PN, itp.
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) –
Zał. do SIWZ.
2.5. Kody wg słownika CPV: 30216110-1, 48219000-6, 30234500-3, 30234000-8, 30232140-7.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.)
2.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy Pzp.
2.10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
2.11. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
b) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza
powierzyć
podwykonawcom
i
podania
przez
wykonawcę
firm
podwykonawców,
c) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca
zobowiązany jest do wykazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy
podwykonawcy ze wskazaniem zakresu prac przewidzianych do wykonania. W przypadku
braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału podwykonawców,
d) złożenie ww. oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od
obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac
konkretnemu podwykonawcy,
e) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował
realizację zamówienia z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu wniosek o zgodę dotyczącą podwykonawstwa wraz z projektem umowy
między Wykonawcą i podwykonawcą,
f) Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich
zastrzeżeń w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody,
g) w przypadku wykonywania prac stanowiących przedmiot zamówienia przez
podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której
Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca przy odbiorze przekaże Zamawiającemu
pisemne oświadczenia podwykonawcy/ów potwierdzające uregulowanie przez
Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu
wszelkich
wykonanych
przez
nich
prac
będących
przedmiotem
umowy
o podwykonawstwo,
h) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak
za własne,
i) Do podwykonawstwa stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy
ustawy – Prawo zamówień publicznych nie nakazują inaczej,
j) Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zadeklarował realizację
umowy przy udziale podwykonawcy uzupełni zapisy Istotnych warunków umowy
o powyżej wskazane zapisy.
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Rozdział 3
Termin wykonania umowy
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany nie później niż 21 dni od
dnia podpisania umowy.

Rozdział 4
Warunki udziału w postępowaniu, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie,
wymagania Zamawiającego

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1. nie podlegają wykluczeniu,
4.2. spełniają następujące warunki dotyczące:
4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
4.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
4.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg
określony w pkt 4.1. muszą spełniać wszyscy wykonawcy łącznie ubiegający się
o zamówienie.
4.5. Zamawiający zastosuje podstawy wykluczenia z postępowania: art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
ustawy Pzp;
4.6. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4.7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające
przedstawione dowody.
4.8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
4.9. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający najpierw dokonuje oceny ofert, a
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu z postępowania. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego
porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach
otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed
sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów
kwalifikacji.
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4.10. Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający oceniał będzie na podstawie
wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena dokonywana będzie w systemie: spełnia –
nie spełnia.

Rozdział 5
Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
5.1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania – zał. do SIWZ.
5.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,
o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
5.1.3. Formularz ofertowy.
5.1.4. Dokumenty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdz. 2 SIWZ) dotyczące opisu
sposobu wykonania zamówienia.
5.1.5. Jeżeli wykonawca oferuje rozwiązania równoważne – Wykaz rozwiązań równoważnych ze
wykazaniem, której pozycji OZP dotyczy proponowane rozwiązanie równoważne wraz
z dokumentami potwierdzającymi, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają
wymagania Zamawiającego określone w OPZ – zał. do SIWZ. Wykonawca jest obowiązany
udowodnić w ofercie, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi
Zamawiającego wskazane w OPZ. Niezłożenie ww. dokumentów będzie skutkowało
odrzuceniem oferty. Uwaga: ww. dokumenty nie należą do dokumentów, o których mowa
w art. 25 ustawy i w wypadku niezłożenia ich wraz z ofertą lub złożenia dokumentów
wadliwych, zamawiający nie będzie wzywał wykonawców do ich uzupełnienia. Oferta, której
treść będzie niezgodna z treścią SIWZ zostanie odrzucona.
5.1.6. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych lub wskazanych
wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do
reprezentowania składającego (składających) ofertę w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
5.1.7. Dowód wniesienia wadium.
5.1.8. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto – zamawiający
przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie
w postępowaniu.
5.1.9. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć
do oferty wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ oraz udowodnić w ofercie, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednio wpiąć dokumenty, których treść stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa np. w nieprzejrzyste folie, w sposób uniemożliwiający
bezpośrednie odczytanie treści. Brak wypełnienia ww. obowiązków skutkować może
jawnością całej oferty.
5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
do SIWZ.
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5.7

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
5.8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy
lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
albo te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5.9 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5.10 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
chyba że SIWZ, zał. do SIWZ, uPzp stanowią inaczej.
5.11 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone
w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język
polski.
5.12 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów
lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez
to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami)
osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy/podmiotu, na
zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego wykonawca polega na podstawie
pełnomocnictwa.
5.13 Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający
zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem
i nazwiskiem osoby podpisującej.
5.14 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych
muszą się znaleźć podpisy, według zasad, o których mowa w pkt 5.8, 5.12 i 5.13 oraz klauzula„
za zgodność z oryginałem”. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy
poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie
poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie
poświadczanych stron.
5.15 Pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza.
5.16. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
5.17. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5.19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.
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5.20. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp,
w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016, poz. 1126)
5.21. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie znajdują postanowienia ustawy – Pzp,
oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U.2016, poz. 1126)

Rozdział 6
Wymagania dotyczące wadium
6.1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 7
Opis sposobu przygotowania ofert
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12.
7.13.
7.14.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane przez wykonawcę.
Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi
zostać dołączone do oferty.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, chyba że SIWZ stanowi inaczej.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi
wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna
informacja mająca wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

8

Nr sprawy: ZG-NZP.3410.1.2018

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte
i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
7.15. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający
zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu
otwarcia ofert.
7.16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
a) nazwę, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy,
b) nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis: OFERTA – SPRZĘT INFORMATYCZNY
I OPROGRAMOWANIE, ZG-NZP.3410.2.2018.

Rozdział 8
Składanie i otwarcie ofert

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie do dnia
22.05.2018 r. do godz. 10:00 w ZGiKM GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 610, VI
piętro.
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert
ma data
i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową lub kurierską.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2018 r. o godzinie 10:30 w siedzibie ZGiKM GEOPOZ,
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, pok. 610, VI piętro.
Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.16 z dodatkowym
oznaczeniem „ZMIANA”.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej
www.geopoz.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
Oferty złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 8.1, zostaną zwrócone wykonawcom
niezwłocznie.

Rozdział 9
Termin związania ofertą
9.1.
9.2.
9.3.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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. Przedłużenie terminu związania
ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
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Rozdział 10
Opis sposobu obliczenia ceny
10.1. Wykonawca poda cenę brutto oferty w Formularzu Ofertowym, sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik do SIWZ za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
10.2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
10.3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające
z obowiązujących przepisów.
10.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
10.5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10.6. Jeżeli Wykonawca jest zwolniony lub stosuje inną stawkę VAT, niż obowiązująca na terenie RP
obowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym jej wysokość oraz powód stosowania
w oferowanej wysokości.
10.7. Zamawiający informuje, iż przedmiot niniejszego postępowania, dla siedziby Zamawiającego,
objęty jest stawką podatku VAT w wysokości 23%.
10.8. Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny określenie jej niezgodnie z polskim systemem
płatniczym, opartym na:
- art. 3 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. poz.915)
- art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz. U. z 2017, poz.
1373)
Ostateczna cena zadeklarowana w ofercie musi zawierać prawidłową stawkę podatku VAT
oraz musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do setnych części złotego, tj. do
drugiego miejsca po przecinku.

Rozdział 11
Badanie ofert
11.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
11.2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części składowe
ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do
wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
11.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
11.4. Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Rozdział 12
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów:
Lp.

Kryterium

Punktacja

1.

Cena

60 pkt

2.

Gwarancja

30 pkt

3.

Termin dostawy

10 pkt

1. Cena – 60%
Opis sposobu obliczania punktów:
Za najniższą zaoferowaną cenę brutto zamówienia przyznaje się 60 pkt., tj. 60%.
Za zaoferowanie ceny wyższej przyznaje się punkty według następującego wyliczenia:
najniższa oferowana cena brutto
---------------------------------------------------- x 100 x 60% = maksymalnie 60 pkt.
cena brutto badanej oferty
2. Gwarancja – 30%, w tym:
Liczba miesięcy gwarancji do
urządzenia wielofunkcyjnego #1 i #2

24 miesiące – 0 pkt

36 miesięcy – 4 pkt

48 miesięcy – 8 pkt

Liczba miesięcy gwarancji do
urządzenia wielofunkcyjne #3

24 miesiące – 0 pkt

36 miesięcy – 1 pkt

48 miesięcy – 2 pkt

Liczba miesięcy gwarancji do
urządzenia wielofunkcyjnego #4

24 miesiące – 0 pkt

36 miesięcy – 1 pkt

48 miesięcy – 2 pkt

Liczba miesięcy gwarancji do
skanera dokumentów

24 miesiące – 0 pkt

36 miesięcy – 1 pkt

48 miesięcy – 2 pkt

Liczba miesięcy gwarancji do
skanera wielkoformatowego

24 miesiące – 0 pkt

36 miesięcy – 4 pkt

48 miesięcy – 8 pkt

Liczba miesięcy gwarancji do
plotera

24 miesiące – 0 pkt

36 miesięcy – 4 pkt

48 miesięcy – 8 pkt

Maksymalnie można uzyskać 30 pkt.
3. Termin dostawy – 10%

Termin dostawy

do 21 dni
włącznie – 0 pkt

do 14 dni
włącznie – 5 pkt

do 7 dni
włącznie – 10
pkt

Maksymalnie można uzyskać 10 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów
w ww. kryteriach oceny ofert.
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Rozdział 13
Udzielenie zamówienia
13.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
13.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej
(www.geopoz.pl).

Rozdział 14
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
14.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
14.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania Wykonawcy umowy do podpisu i zwrotu
podpisanej umowy.

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

Rozdział 16
Istotne postanowienia umowy
16.1. Dopuszcza się zmiany w umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) Zawsze dopuszczalne są zmiany
nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e i 5 uPzp.
16.2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może
wystąpić każda ze stron.
16.3. We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadnić konieczność takich zmian.
W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody
na dokonanie zmian Umowy.
16.4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16.5. Zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona ustawowa jej
zmiana.
16.6. Zmiana nr rachunku bankowego, stawki VAT, o ile Zamawiający wyrazi nań zgodę,
16.7. Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
Jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec
Zamawiającego.

Rozdział 17
Opis sposobu udzielania wyjaśnień i zmian treści SIWZ
17.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
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17.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na
własnej stronie internetowej (www.geopoz.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
17.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ
zamieści na własnej stronie internetowej (www.geopoz.pl)
17.4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści 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
zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.geopoz.pl)
17.5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie
zamawiającego.

Rozdział 18
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
18.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, ze zm.),
z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
18.2. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski, rozstrzygnięcia lub informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują wg swego uznania – pisemnie lub faks-em 618271882 lub
elektronicznie (szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl). Przesłanie za pomocą faksu i/lub
elektronicznie (e-mail) jest rozumiane jako skutecznie doręczone. Strony obowiązane są
potwierdzić otrzymanie ww. każdorazowo drugiej stronie, nawet bez odrębnego wezwania.
Brak potwierdzenia nie skutkuje brakiem otrzymania.
18.3. Zamawiający z uwagi na oszczędności, będzie przesyłać Wykonawcy korespondencję na
adres e-mail lub na nr faks wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca obowiązany jest
utrzymywać potencjał techniczny do sprawnego funkcjonowania i skutecznego odbioru ww.
korespondencji przez cały okres trwania procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
18.4. Postępowanie jest prowadzone w j. polskim, chyba że SIWZ dopuszcza odpowienie
odstępstwa.
18.5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania:
1) sprawy merytoryczne: dopuszcza się wyłącznie zapytania w formie, o której mowa w pkt
18.1-2.
2) sprawy formalne: Szymon Jokiel – Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień publicznych,
nr faks: 61 8271882, e-mail: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl
3) Godziny do kontaktu: poniedziałek od 9:00 do 17:00, pozostałe dni tygodnia od 8:00
do 15:30.

Rozdział 19
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp. 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 Pzp.
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19.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.5. Terminy wniesienia odwołania:
a) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.5 a) i b) wnosi się
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
19.6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)
15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia;
2)
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
19.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp.
19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
19.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
Złożenie
skargi
w
placówce
pocztowej
operatora
wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1481, ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdział 20
Załączniki do SIWZ
1. Załączniki do SIWZ: OPZ – Opis przedmiotu zamówienia, Istotne postanowienia umowy, wzór
Formularza ofertowego, wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wzór
zastrzeżenia nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązanie
innych podmiotów, oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, Specyfikacja techniczna
OPZ.
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