
Numer sprawy: DK.ZP 0341-1/10

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Modernizacja w sali projektorowej i zakup nowego projektora 
w Kinie Hel”

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta
odpowiada zasadom określonym w ustawie  z  dnia  29 stycznia  2004 r.  –  Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2007  r.  Nr  223,  poz.  1655  ze zm.)  i  spełnia
wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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1. Nazwa i adres Zamawiającego.

DOM KULTURY, ul.Bogusza 1, 63-300 Pleszew, 
reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Szymczaka
tel. (0-62) 74 28 362, fax (0-62) 74 22 631.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

1) 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 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2) Przedmiotem zamówienia są dostawy. Wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Zamówienie pn. „Modernizacja w sali projektorowej i zakup nowego projektora w Kinie Hel”
obejmuje:
- Dostawę fabrycznie nowego projektora kinowego wraz z osprzętem do Kina Hel w Pleszewie
- Rozłączenie i demontaŜ starego zestawu projektorów kinowych w Kinie,
- MontaŜ nowego pojektora kinowego wraz z osprzętem,
- Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi nowego projektora kinowego wraz z
osprzętem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Projektor Kinoton GmbH –FP 20A, mechanizm 35mm, 24kl/sek, rewolwer zmotoryzowany

na 3 obiektywy, automatyczna zmiana ramki formatowej, odczyt cyfrowy SR*D w świetle
czerwonym lub równowaŜny - 1 szt. 

b) Wbudowany czujnik zerwania taśmy lub równowaŜny – 1 szt.
c) Zestaw rolek Kinoton do prowadzenia taśmy na i z platera lub równowaŜny – 1 szt. 
d) Latarnia do lamp ksenonowych 1000/2000W kompletna, lustro Balzera 300mm 60/540, filtr

cieplny, automatyka zapłonu kolby, amperomierz, licznik godzin pracy, system wentylacji,
wylot spalin o średnicy 180mm lub równowaŜny – 1szt. 

e) Prostownik  do  lamp  ksenonowych  do  3000W,  KEX  110G,  zakres  prądów  roboczych
60-110A, 1x208-240V, 50-60Hz lub równowaŜny – 1szt. 

f) Plater  Kinoton  ST200E,  3  talerze  124cm  o  pojemności  5600m  35mm  kaŜdy  lub
równowaŜny  – 1szt.

g) Obiektyw Schneider do kaszety 1:1,85, Super-35-Cinelux 2,0 lub równowaŜny – 1szt. 
h) Obiektyw Schneider do kaszety 1:1,66, Super-35-Cinelux 2,0 lub równowaŜny – 1szt. 
i) Obiektyw Schneider do panoramy 1:2,35, Cinelux-Ultra 2,0/ lub równowaŜny – 1 szt. 
j) Nasadka do anamorfozy obrazu panoramicznego Schneider  ES-Cinelux Anamorphic  lub

równowaŜny – 1 szt. 
k) Sklejarka typu Scotch do taśmy 35mm lub równowaŜny – 1 szt. 
l) Zestaw zabezpieczeń  do  wymiany  lamp ksenonowych:  kamizelka,  maska,  rękawice  lub

równowaŜny – 1 szt. 
m) Lampa ksenonowa XBO 2000W/SHSC lub równowaŜny – 1 szt. 
n) Okienko projekcyjne 100 x 50cm OP 100/50 Kinekspert – lub równowaŜny – 1 szt. 
o) Rozdzielnica kabinowa, okablowanie zasilające i sygnałowe lub równowaŜny – 1 szt. 
p) MontaŜ, podłączenie, uruchomienie i regulacja systemu oraz przeszkolenie pracowników w

zakresie obsługi nowego projektora kinowego wraz z osprzętem

2) Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień : 
38.65.20.00-0  Projektory filmowe.
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3) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Ustala
się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

4) Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych:
a) fotografie  wszystkich  sprzętów  wchodzących  w  skład  całego  zamówienia  (widok

sprzętu: co najmniej przód) lub materiały reklamowe z fotografiami tych sprzętów,
b) opis techniczny z wymiarami projektora filmowego wraz z osprzętem;

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy. 
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia.

1) Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 12 tygodni od podpisania umowy

5. Podwykonawcy.

1) Zamawiający  Ŝąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iŜ cały zakres
robót  określony  w  SIWZ  Wykonawca  będzie  wykonywał  osobiście  bez  pomocy
podwykonawców.

3) JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi
załączyć do oferty wypełniony druk „Informacja o podwykonawcach” stanowiący dodatek nr 5
do niniejszej specyfikacji.

4) Zlecenie  przez  Wykonawcę  części  dostaw  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za wykonanie całości dostaw.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.

1) Wykonawcą  moŜe  być  osoba  fizyczna,  osoba  prawna  albo  jednostka  organizacyjna  nie
posiadająca osobowości prawnej. 

2) Wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  (np.  konsorcjum,  spółka
cywilna).  Wykonawcy  występujący  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za
wykonanie umowy.

 UWAGA ! Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

3) O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  następujące
warunki :
a) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeŜeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie – w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy

w  okresie  ostatnich  3  lat  (lub w okresie  prowadzenia  działalności,  jeŜeli  jest  ona
prowadzona  przez  okres  krótszy  niŜ  3  lata)  co  najmniej  1  raz  zrealizowali  dostawę
odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.
dostawę  polegającą  na  dostarczeniu  i  montaŜu  projektorów  filmowych  tzn.  sprzętu
projekcyjnego 35mm do projekcji filmów w kinie o łącznej wartości co najmniej 140.000,-
zł.

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;
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d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie dokumentów załączonych
przez  Wykonawcę  do  oferty.  Ocena  spełniania  warunków  wymaganych  od wykonawców
zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 

5) Wykonawca  moŜe  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  osobach  zdolnych  do  wykonania
zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezaleŜnie  od  charakteru
prawnego łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w takiej  sytuacji  zobowiązany jest
udowodnić  Zamawiającemu,  iŜ  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.

6) Wykonawcy wspólnie ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia muszą  łącznie spełniać  w/w
warunki udziału w postępowaniu.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy.

1) Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, musi załączyć do oferty niŜej wymienione oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  (wzór  oświadczenia  jest

dodatkiem nr 2 do SIWZ),
b) wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ relizo-

wanych,  dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i do-
świadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli
okres  prowadzenia działalności  jest  krótszy – w tym okresie,  z  podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór wykazu jest dodatkiem nr 3 do SIWZ),

c) dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały dostarczone  lub są dostarczane naleŜycie
(np. referencje),

2) Wykonawca,  w  zakresie  potwierdzenia  niepodlegania wykluczeniu  z  postępowania  na
podstawie art.  24  ust.  1  ustawy,  musi  załączyć  do  oferty  niŜej  wymienione  oświadczenia
i dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia jest

dodatkiem nr 4 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) JeŜeli  Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej  zastosowanie  ma §  4  Rozporządzenia  Prezesa  Rady Ministrów  z dnia  30  grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

4) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
− dokumenty wymienione w ppkt. 1) lit. b) - d) muszą być złoŜone przez co najmniej jeden

podmiot,
− dokumenty wymienione w ppkt. 2) muszą być złoŜone przez kaŜdy podmiot,
− oświadczenie wymienione w ppkt. 1 lit. a) oraz formularz ofertowy i inne dokumenty oferty

muszą być złoŜone wspólnie (tzn. w imieniu wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia),

− do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.
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8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1) W  niniejszym  postępowaniu  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje
Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać faksem.

2) Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3) Zamawiający,  zgodnie  z  art.  27  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wymaga

niezwłocznego  potwierdzenia  przez  Wykonawcę  faktu  otrzymania  kaŜdego  oświadczenia,
wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanej faksem.

4) Zamawiający  na  Ŝądanie  Wykonawcy  potwierdzi  fakt  otrzymania  od  niego faksem
korespondencji.

5) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami :
w sprawach merytorycznych: Mariusz Szymczak – Dom Kultury w Pleszewie, pokój nr 10,
tel. (0-62) 74 28 362; 
w sprawach proceduralnych: Dorota Olenderek – Dom Kultury w Pleszewie, pokój nr 10,
tel. (0-62) 74 28 362.

9. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą  wynosi  30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć, tylko jedną ofertę. ZłoŜenie przez jednego Wykonawcę więcej
niŜ jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie.

2) Ofertę naleŜy złoŜyć, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Oferta musi być napisana
czytelnie,  na  maszynie  do  pisania,  komputerowo  lub  inną  trwałą  techniką  (bez uŜycia  np.
ołówka). Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

3) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4) Ofertę naleŜy sporządzić  w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą

być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie
dotyczą Wykonawcy naleŜy wpisać „nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza. 

6) Oferta  musi  być  podpisana przez osobę  lub osoby uprawnione do występowania  w obrocie
prawnym  w imieniu  Wykonawcy,  przy  czym  podpis  lub  podpisy  muszą  być  czytelne  lub
opisane pieczątkami imiennymi. 

7) Wszelkie zmiany w treści oferty i załączonych do niej dokumentach (poprawki, przekreślenia,
dopiski) muszą  być  podpisane przez osobę  lub osoby upowaŜnione do podpisywania oferty.
W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

8) Forma dokumentów -  wymagane dokumenty naleŜy przedstawić  w formie oryginałów lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę  (poświadczona musi być
kaŜda zapisana strona kopii). Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej  kopii  dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złoŜona  przez  Wykonawcę  kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik do oferty musi
być  załączone  pełnomocnictwo  określające  zakres  upowaŜnienia  i  podpisane  przez  osoby
reprezentujące  osobę  prawną  lub  fizyczną;  pełnomocnictwo  musi  być  dołączone  do  oferty
w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. 

10)PoŜądane  jest,  aby  wszystkie  strony  oferty  były  trwale  połączone w  sposób
uniemoŜliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
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11) Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca pragnie zastrzec, Ŝe nie mogą
być  one  ogólnie  udostępniane,  powinny  być  oznaczone  klauzulą:  „Informacje  stanowiące
tajemnicę  przedsiębiorstwa  –  nie  udostępniać”.  Wykonawca  nie  moŜe  zastrzec  informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

12)Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy,  zgodny w treści  z wzorem stanowiącym dodatek nr 1 do niniejszej

specyfikacji;
b) oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 SIWZ;
c) informację  o  podwykonawcach  (wzór  dokumentu  jest  dodatkiem  nr 5  do  SIWZ)  –

w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”;
d) dokumenty wymienione w pkt 3.4 SIWZ;
e) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeŜeli upowaŜnienie

takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem swojej oferty.
Zamawiający  w  Ŝadnym  wypadku  nie  odpowiada  i  nie  moŜe  być  pociągnięty  do
odpowiedzialności  z  tytułu  tych  kosztów,  niezaleŜnie  od  przebiegu  czy  wyniku  procedury
przetargowej.  Jedynie  w  przypadku  uniewaŜnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
z przyczyn  leŜących  po  stronie  Zamawiającego,  Wykonawcom,  którzy  złoŜyli  oferty
niepodlegające  odrzuceniu,  przysługuje  roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14) Ofertę  naleŜy  złoŜyć  w  nieprzezroczystym,  zamkniętym  opakowaniu.  Opakowanie  naleŜy
opisać następująco:

DOM KULTURY
ul. Bogusza 1

63-300 Pleszew
z dopiskiem :

„Oferta – Modernizacja w sali projektorowej i zakup nowego projektora w Kinie Hel.
Nie otwierać przed godz. 10.30 w dniu 09.07.2010 r.”

Na opakowaniu oprócz powyŜszego opisu naleŜy umieścić nazwę i dokładny adres Wykonawcy.

15) Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert,  zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiany  naleŜy  złoŜyć  według  takich  samych  zasad  jak  składana  oferta  z  dopiskiem:
"ZMIANA".  Wykonawca  moŜe  wycofać  złoŜoną  przez  siebie  ofertę  pod  warunkiem,  Ŝe
pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składnia ofert.

12. Wskazanie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

1) Oferty naleŜy składać w Domu Kultury w Pleszewie, ul. Bogusza 1, pok. nr 10 (Sekretariat). 
2) Termin składania ofert upływa dnia 9 lipca 2010 r. o godz. 10.00.
3) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŜona po terminie.
4) Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  9  lipca  2010  r.  o  godz.  10.30  w  Domu Kultury  w Pleszewie,

Bogusza 1, pokój nr 11.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
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1) Wykonawca jest  zobowiązany  do określenia  w Formularzu  ofertowym ceny  netto,  podatku
VAT oraz ceny brutto za wykonanie zamówienia.

2) Cenę naleŜy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego.
3) Cena określona przez Wykonawcę  zostanie ustalona na okres waŜności umowy i nie będzie

podlegała zmianom.
4) Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i podana w PLN

(polskich złotych) cyfrowo i słownie.
5) Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

14.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiaj ący  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz
z     podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.  

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cena 100 %.

Sposób oceny ofert.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złoŜonych ofert. 
Zamawiający  poprawi  w  ofercie  omyłki  zgodnie  z  art.  87  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuci ofertę, jeŜeli :
- jest niezgodna z ustawą; 
- jej treść  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 
- jej  złoŜenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została  złoŜona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
- jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
Oferty odrzucone nie będą brały udziału w dalszej części niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

Pozostałe oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów jaką moŜe otrzymać oferta wynosi 100 pkt.
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone według wzoru :

                Cmin

C = -----------------   x   100
                Cx             

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto.
Cmin - minimalna cena brutto zaoferowana w przetargu.
Cx - cena brutto rozpatrywanej  oferty.

Wynik postępowania
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy,  którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych
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warunków  zamówienia  oraz  została  uznana  za  najkorzystniejszą,  według  przyjętych  kryteriów
oceny ofert.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej  oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
Zamawiający  poinformuje  Wykonawców  o  wyniku  postępowania  zgodnie  z  wymogami
wynikającymi z art. 92 ustawy.

Postępowanie o zamówienie publiczne uniewaŜnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

JeŜeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
przed zawarciem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,  są  oni  zobowiązani  przedstawić
umowę regulującą ich współpracę.

16. Zamawiający nie Ŝąda zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy.

17. Wzór umowy.

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy,  by zawarł  z nim umowę  na warunkach określonych
we Wzorze  Umowy  stanowiącym  dodatek  nr  6  do  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia. 

18.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

1) Środki  ochrony  prawnej  określone  w  Dziale  VI  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
przysługują  wykonawcy,  jeŜeli  ma lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz
poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
(art. 179 – 198g ustawy).

2) Odwołanie przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy,
jeŜeli  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niŜ  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego.

3) Odwołanie powinno wskazywać  czynność  lub zaniechanie czynności  zamawiającego,  której
zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,
określać  Ŝądanie oraz wskazywać  okoliczności faktyczne i  prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

4) Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.

5) 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,  iŜ  zamawiający  mógł  zapoznać  się  z  treścią  odwołania  przed  upływem
terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2 ustawy.
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6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób.

7) Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  wobec  postanowień  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na
stronie internetowej. 

8) Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w ppkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  naleŜytej  staranności  moŜna  było  powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) JeŜeli  zamawiający  mimo  takiego  obowiązku  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182
ust. 4 ustawy.

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania  innym  wykonawcom uczestniczącym  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,
a jeŜeli  odwołanie  dotyczy  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  lub  postanowień  specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ na stronie internetowej, na której jest
zamieszczone  ogłoszenie  o  zamówieniu  lub  jest  udostępniana  specyfikacja,  wzywając
wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Przystąpienie do postępowania
odwoławczego reguluje art. 185 ust. 2 ustawy.

12) Wykonawca  moŜe  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować
zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  lub
zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  na  które  nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

13) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  wykonawców  w  sposób  przewidziany
w ustawie dla tej czynności.

14) Na czynności, o których mowa w ppkt 13, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180
ust. 2 ustawy.

15) Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Dodatki :
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. Informacja o podwykonawcach.
5. Opis przedmiotu zamówienia.
6. Wzór umowy.

Wszystkie dodatki załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Pleszew, dn. 30.06.2010 r.                                                                 Zatwierdził:

Dyrektor

mgr Mariusz Szymczak
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