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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w Zapytaniu o cenę
na sklad i wydruk broszury, plakatów oraz banerów w ramach projektu
,,Aktualna wartośćdieteĘczna wieprzowiny' jej Znaczenie w diecie i wpł}'w
na zdrowie konsumentów''
IinansowaBego ze środków Funduszu Promocji Mięsa wieprzowego

Sprawa nr 1/20 1 3/DRiWTPMWP
z dnia 29 sĘcznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
przepisami
ustawy
zgodnie z
(tj. DŻ' U. z 2010 roku, Nr t 13, poz' 759 z późn' zfiJ

Warszawa, 18.10,2013 r.

Specy{ikacja Istotnych warunków Zamówienia _ SIWZ
Zapytania o cenę, Zgodnie 7 ustawą z dnia29 śycznia?)l4 r'
Prarvo zamówień public7'ych (tj ' Dz. U . z 20 l 0 roku' Nr l 1 3 , poz. 1 59 z późl. zm.), złłane.i
dalej w skócie Pzp, na skład i wydIuk broszury, plakalów oraz banelów w ramach plojcldu
,,Aktualna wartośćdietetyczna wieplzowiny, jej znaczcnie w diecie i wpływ na zdrowie
konsumentów" o wańości poniżej progu określonego w ań. 11 ust. 8 Pzp'

s1.

Opis sposobu przygotołv}'rvania oferty.
ol'erta musi byó plzygotowana zgodnie z lormularzami. które stanowią załączniki
do SIWZ zgodnie z wymaganiami niniejszego zaploszenia do udziału w postępowaniu
olaz ustawy plawo Ż.rmówień publicznych'
, Wykonawca moŻe złożyćtylko jedną ofertę. Złożeniewiększej licŻby ofert
spowoduię odrzucenie wszystkich ofelt zł()Żonych plzez tego Wykonawoę'
3. Zamawia|ący nic doptrszcza składalia ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcŻa składania ofeń częściowych.
5. oferta oiaz tlokumenty oklcślone w $ 2 SIWZ winny być tlwale Że sobą spięte

l.

l ponumerowane.
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określiłwzory w formie
załączników do niniejszej SIWZ, ńnny byó spoŻądzone zgodnie z tymi rłzorami
co do ich treści'
7. ol'erta winna być sporządzona na piśmie(ręcnie, na rnasŻynie do pisania lub
w postaci wydruku komputcrowego), rv języku polskim, w formie zapemiającej
cz}łelnośó jcj treści.
8. Wszystkie stiony o1'erty zawiem ące jakąkotwiek treśćwjnny byó podpisane lub
zap,fafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zrriany w treściofeńy (poprawti'
prżekreślenia,jopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę - w przccirłłlym
wypadku oferta zostanie odrzucona jako niecz1łelna'
9. Stony ol'erty zawierające jakąkolwiek treśó winny być kolejno ponumelowane'
W treici ofeńy winna być umieszczona informacja o łącznej ilościstron ofeńy \łTaz z
liczbą i wykazem załączników do ol_erty.
kopii
10. Wszyitkie' dokumenty naleŹy pżedstawić w tbrmie orygilałów albo
poświarlczoncj Za zgodność oryginałem przez Wykonawcę-' Poświadczenie
za zgoclnośó z oryginałem winno być spożądzone !'''' sposób -unożliwiający
ident!fikację porlpisu (np' \łTaz Ż imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię
dokumentu za_zgódność z oryginałcm). W przypadku poświadczania za zgodność
z oryginałem kópii dokumentów przez osoby(ę) nie w}łnięnione w dokumencie
lejestl;cyjn}m (ewidencyjnym) Wykonawcy, naleŻy właz z olbfią złożyó stosovne

6.

z

pełnomocnictwo.
11. b ile nje wynika to z innych dokumentółł załączolyeh przez wykonawcę' do olćńy
powinno być załączone upowźnienie do jej podpisania w formie oryginału lub kopii
poświadczonei notańalnie lub przez mocodawcę.
pr4padku gdyby ofefta zawierała informacje stanowjące tajemnicę
12.
pr'edsję6iorstwu w rozumieniu przepisów o z\'Valczaniu nieuczciwej konkurencji'
Wyko.rawca winien w sposób nie budzący wątpliwościZastżec, któIe spoś'ód

W

w ol'elcie jnfomacji stanowią taką

tajemnicę' strony zawiela]ąoe
informacie, o których molva w zdaniu poprzednim. wjnny być oddzięlnie ze sobą

zawańych

połączone, ale ponumerowane z Zachowanien kontynuacji numeracji stron ofeń-v'

13.

ófertę nalezy umieścićw opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie

jego
zawańości. bcz uszkodzenia tcgo opakowania. opakowanie winno byó ozrraczone
nutnerami telef_onów kontaktowych
nazwą (flrrm{ i adresem Wykonawcy \!Taz
oIaZ zaadlęso'Vane na następujący adres Zamawiającego:

z

Polski Związek łlodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSIIS''
ul. Ryżowa 90
02-495 Warszawa
oraŻ opisane:
w lamach projektu "Akualna
,,of€ńa na skład i wydruk broszury' plakatów oraz banelów
j
*u.tośćdi"t"ty"'* *ieprzowiny,jej inaczenie w diecie wpływ na Żdrowie konsumentów''

,,Nie otwiefać przed 28.10.2013 r' godz' l2:00'''
Żmiany
l,l. Przed Lrpływem teminu składania ofelt Wykonawca możę wprowadzić
przed
piśmie
na
Zamawiającemu
oferty' zmiany winny być doręczone
a"
być
winno
"i"ńó'jt"..-' składania ofet. oświadczenie o \ĄlrowadŻeniu zmian
"płń"oiłr.o*-. tak jak oferta. ale opakowanie wifu)o zawieraó dodatkowe ozncczenie

ZMIANA
skutkować
rs. ŃL.p"łni"''i" wymagań określonych w pkl 6. 9' 10, 13' 14-nie będzie
wyniknąć
mogące
odlńcęniem of".ty. 1""' wsz'elńe negatywnc komekwencje
wyrazem:

wymagń będą obciąaly Wykonawcę'
oraz ńoŻerrjęln. oferty ponosi
16.
'_'' Wszelkie koszty zwiąlanę ze sporządzeniem
ńk;;;""' niezoleznie od rł'yniku postępowania, Z uwzględnieniem przepisu
Ż niezachowania tych

ań.93 ust. 4 usta\ły Pmwo zamówioń publicznych'

s2.

warunki' jakie muszą spełniać wykonawcy

1. waruŃi $maganę

od wykonawców'o

orźrz wymagano

dokumenry'

zamówienie mogąubiegać się uykonawcy'

któŹy:

uprawnienia rlo wykon1'wania okrcślo]rej działalnościlub czyrmości'
jczeli pizepiry usraw1 nckladają ohowicuek po<iadcnia takich upra\łnicn:
'po.iodują '
ni""będną wied.ę i C|oświadczenie oraz dysponuja połenciałem
lr)
rech,i.)n1m i osobami zJoln}mi do \łylonania 7amó\^ienia:
c) Znajdują się w sytuacji ekónomicznej i lrnalsowęj zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) Nie podleg;ją wykluc7-€niu z postwowania na podsta{ie art' 24 ustawy Pmwo
zamówień publiczrrych.
outuń"ty wymaga1le dla potwierdzęnia wanrnkóW' jakie muszą spełniać
Wykonawcy oraz dokumenty wymagano dla oceny ofert w ramach stosowanych

uj' ń"iuoują

z.

kryteriów:

u;'Pruwidło*o wypełniony t_o1mularz ofefiy (Zalącztllk rrr 1 do Specyfikacji
Istotnych warunłów Zamówienia)'

b) Podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków okeślonycb w
art.22 ust. 1 ustawy (Żałącz k nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunłów

c)

Zamówienia)'
Zaparafowany proiekt umowy jako jej akceptacja (Fojekt umowy stanowj
załącznik nr 3 do specyflkacji Istotnych wanmków Zamówicnia).

$3.
opis przedmiotu zamówienia' łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych
usług, któr€

mają być wykonane w ramach umowy. szczególowy opis przedmiotu
zamówienia

jest przygotowanie, a następnie realizacja składu i wydtuku
bloszury' plakatów oraŻ banelów w ramach projektu ,'Attualna wańośćdietetyczna
wieprzowiny' jej zlaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsunlentów"-

1. Pżedmiotcm zamówienia

2. w

celu fealizacji przedmiotu dniejszej umowy Wykorrawca zoboviązuje się do druku:

l.

Broszury ,'Aktualna wartośćdietetyĆzna wicprzowiny, jej znaczenie w
diecie i wpĘw na udrowie konsumentów'', z LLwŻględnieniem następujących
pammetrów:
a. Nakład: 3 000 egŻemplarzy
b. Format: B5 - 165 x 235 mmpion
c. Środek:
o papier krcda matowa 130 g
. objęlośćl52 sbony
. kolorystyka 4+4 (CMYK)
d. okładka:
. objętość4 strony
. kreda mat: 350 g
. folia matowa na zewnętrŻnej stronie okładki
. lakier try punldowy Da zewnętznej stronie okładki
. kolorystyka 4+4 (CMYK)
r opravra k lejona

Pakowanę po 15 egŻ.' z zabezpjeczęnięfi nałożników' paczka z
podwójnego papieru przewiązana plastikowymi taśmami w dwóch
płaszczyznach
i Transport w.iedno miejsce do siedziby PZHiPTCh,,POLSUS"
w Warszawie
g' opracowarrie glaficznc, uwzględniające przede wszystkim tęksty,
tabeLc, wykresy i zdjęcia oraz poprawki zamawiającego

e.

II.

Plakató$, B1, Z uwzględnieniem następujących palametrów:
a. Nakład: 100 egzempla.zy
b. Fomat: 81 680 x 980 mm pion

c.

d.
e.

offsctowy 4+0

/

dopuszczalny wydruk wielkolbrmatowy

jednostronny w pełnym kolorze - inkjet 1'ull color 1440 dpi
papiel kredowany błyszczący lub matowy, granatura l70 g
Laminowanię matowe j ednostronne

Pakowaniej w paczkę zbiotcząz zabezpieczeniem narożnikó\ł do
transpot{u
g.

h.

tn-

Dodatkowo tuby kańonowe/rysunkowe Ż Zatyczkami 50 szt. do
t.ansporfu pojedynczych plakatów
'llransport w jedno miejsce do siedziby PZHiPTCh,,POLSUS"
w Warszawie
opracowanie graficzne, uwzględniające przede ws7.ystkim teksty,
tahclc. rł 5 kre.y i zdjęcia oraz poprcrł ki ,, amarł iajątcgo

Banerów, z Ltwzględnieniem następqjących pammetrów:
a. Typ: roll-up
b. Ilośćpaneli $aficznych: system dwuplanszowy (odrębno grafiki)
c- Kolorystyka: wydruk jednostronny w pełnym kolorze - inkjet full
color 1440 dpi
d. Rodzaj planszy graficzncj: wydruk na papieŹe laoinowanym
dwustonnic na gorąco dwoma różnymi laminatami
Nakład: 10 egzemplarzy
Konstrukcja ąluminiowa - szeloka podstawa
Szerokość planszy graficznej: 120 cm
wysokośćplanszy graficznej 200 cm

n.

Przeznaczenie: do wewnątrz
opakowanie: Pokowicc usztywniany $ubą gąbką
Gwarancja na produkt: minimum 5 lat
Gwarancja na wydruk: minimum 2 lata
Transpoft w jedno miejscę do siedziby PZHiPTch,,PoLsUS"
w Warszawie
opracowanie gra1iczne, uwzględniające przęde wszystkim teksty'
tabele, *ykresy i zdjęcia omz e\łentualne popmwki

Projękt gralicmy wszystkich mateńałów musi być spójny. Cena musi uwzględniać
kreację wizualną któru będzie poŻ}1ywnie ptomować Mięso wicprzo\łe oraz wszystkie
materiały pofuzebne do wykonania kompletnego zlecenia.
DostarcŻenia opakowanego w sposób trwały i zabezpieczony przed wpływem czyrrników
atnosferycznych przedmiotrt umowy do siedziby Zamawiaiącego przy ul. Ryżowcj 90 w
Warszawie , we wskazane przez nięgo miejsce (magazyn).
5. wykonania przedmiotu umorłry z własnych matęriałów i terminową realizację usług
według zasad podanych w opisie przedmiotu zamówienia
6.
celu rea]izalji prze&niotu niniejsŻej umowy Wykonawca Zobowiązu1c się \Ą
szczęgólności do pŻckazania Zamawiającemu projektów gra1icznych rłydruków w
lbmie elektronicznej (1bnnat PDF, eps lub ti10 zgodnie z zasadami określon}łliw
specyfikacji.

w

s4.

Terminy realizacji zamówienia.

l.

Termin rozpoczęcja rea]iŻacji zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy'
2, Zakończenic ręalizacji zamówienia odbywać się będzie w czasie nie dłuższytnniŹ 10 dni
od momentu ostatecŻnej akceptacii łreścii lormy broszury' plakatów oraz banofów, która
nastąpi nie później niż 13.12.2013 t.

3.

l.

ostateczny termin dostawy broszury, plakatólł'j banęrów do siedziby Zamr\Ąfującego to
i1 1) 2013 r

$s.
opis spośobu obliczania ceny
w lormulaŹu ofeńy (zał. fi 1 do SIWZ) należy podać cenę netto i bnrtto' \Ęraż')nśw
Żłotych (cyfrowo, do dwóch miejsc po przeciŃu i słownie), za realizację całego
zamówienia oraz podatek v'ĄT (w}.raŹony w o/o i w kwocie)'
cęna ofertowa stanowi sumę ce1rjednostkowych za poszcŻególne działalia'

2.
3. szczegółowy kosztorys musi stanowić załącznik nr 1 do fonrrularza ofeńy'
,l. wysokośćstawki podatkll vAT wylika z przcpisów ustawy o podatku od
5.

6'
7.

towarół'

i usług
cęna ofęrtowa winna zawielaó wsŻłstki€ koszty i składniki rłraz z narzutami niezbędne
do wykonania całościzamówienia w zakesie objęt1n opisem przedmiotu zamówie']j3
oraz wzorem umowy.
w toku realizacji zamówienia
cena podana przez Wykonawcę nie będzie
'łnieniana
i nie będzie podlegała waloryzacjiZamawiający nie przcwiduje możliwościtozliczęnia z wykonawcą w innej walucie
niŻ Złoty polsld .

$6.
Odrzucenie ofertv
Odrzuceniu podlega oferta:
Nięzgodna Ż ustawą Prarł'o zamówień publicznych,
2. KtóIej treśćnjc odPowiada treściSpocyfikacii Istohych warunków Zamórłienia.
3. Którcj złożenie stano'wi czyn nieuczciwej koŃurelrcji w rozumienitL pŻcpisów
o zrłalczaniu ni<uczcirłcj LoŃurentji_
4. Która zawiela rażąco niską cenę w stosunku do prŻedmiotu zamówienia'
5. Któ.a została złożona pżez wykonawcę \łJkluczonegozudziałuwpostępowaniu'
6' Która zawiela błędy w obliczeniu ceny.
7. Wykonawca W termjnie dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi
się na poprawienie omyłki' o któf€i mowa w a . 87 ust'2 pL1.3 ustawy Pzp'
8. Jest nieważna Ira podstawic odrębnych przepisów

l.

3

$7.
opis kryteńów, którymi zamawiający będzie

1'

2.

oferly będąoceńane na podstawic ceny'
W toku badania ofelt zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
złożonych ofeń.

s8.

1.

się kierował przy wyborze oferty'

Wskazanie miejsca i terminu składania ofelt'
naleźy
Żłożyć
w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów
ofety
prŻy ut' Ryżowej 90,02-495 warszawa I piętro do
TŹody Chl€lłnej
''PoLsUs"
godz. 11.30 w dniu 28'10.13 r' pod rygorem ńerozpahzęnia oferty wniesionej po tym
terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

1.
2.

$e.
Termin, do którego wykonawĆa będzie 7-wiązany zloźoną ofcrtą.
wykonawca będŻie związany ofeńą przez 60 dni od upĘwu terminu składania ofelt.
w uzasadnionych prz1padkach, na co tajmniej 3 dni przed upłylvem telrDinu związauia
ofefią Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o przędłuŻenie
teminu' o któryń mowa w pkt. l,jednakże nie więcej njż o 60 dni.
$ 10.

1.

Wskazanie miejsca i t€rminu otwarcia ofeń'
ofelty zostaną otwalte w siedzibie Polskiego Związku Hodowców

i

Producentów

Trzody Chlewncj ,,PoLsUs" pruy ul. Ryżowej 90' 02-495 Warszawa'

sala

konlćrencyjlla' o godzinie 12:00 w dniu 28.10.13 r.
$ 1r.

I.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert'
Podczas otwajcia zostaną ogłoszone naŻwy i adresy WykonawcóW oraz ceny ot'er1.
ofelty zostaną spra'wdzone czy zoslały spoŹąd7-one zgodnie z przepisami ustawowymi
i zaproszeniem do składania ofert, a następnie zostanie wyblana ofer1a Z najniższą ceną.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terrninie nie złoŹyli
oświadczcń i dokumcntów potwierdzających spełnialrie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożylidokumenty zawierające błędy' do ich uzupełnienia
w wyznaczon).rn telminie' chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie
rrniewaŻnjenie postępowaDia.
Zamawiający wezwie Wykonawców do złożęnia,w wyznacz'onyln ptŻez siebie terminie'
wyjaśnień dotyczących oświadczeń dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziafu w poŚtępowaniu.
W toku dokonywania badania i oceny ofeń Zama$'iający moŹe żądać udziclenia przez
Wykonawców Wyjaśnień dotyczących treści złożonychprzez nich ofer1.
Zamawiający poprawi W tekścic ofbńy ocz}'wiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki

i

rachunkowe w ob]iczeniu ceny, niezwłoczrric powiadamiając o tym wykonawców,
których ofeńy zostały poprawione.
8. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym tclminie wyjaśnień
dotyczących elementów oferty mających rłpływna wysokośćceny w celu ustalenia,
czy ofe a zawiela rażąco niską cenę w stosunttr do przedmiotu zamówienia.
9' Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku poępowania wszystkich wykonawców'
któŹy złożyli ofeńy' PowjMomienie to zawierać będzie infomracje o:
a) Wykonawcach wykluczonych Z postępowania. wraz z podaniem uzasadnienia
faktycznego i prawnego
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone $Taz z podaniern
uzasadnienia faktycznego i prawnego
c) wyborze najkorzystniejszej ofeńy, wraz z podaniom nazwy i adresu
wykonawcy' którego ofeńę wybranod) o \\s/yskich,,lożonych olenach 7 cenami'
10' Komisja rłrybiera ofeńę najkoŹystnieiszL pl'Żez co należy rozumieć ofeltę, zawierającą
najniższą cenę oraz spełniającą wszystkie wymagania stawianie niniejszą Specyfikacją
lstotnych waru|ków Zamówienia.

$ 12.

Nazwiska, stanowiŚka służbowe orNz sposób porozumiewania się z pracownikami
zamawiającego' uprawnionymi do ł'ezpośredniegokontaktowania się z wykonarvcami
oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotycŻących trościninicjszej Specyfikacji

lstotnych włr'unków Zamówienia otżz oświadczenie w

prz€dmiocie
zwolać
zebranie
Wykonawcówczy Zamawiający zamierza
1. Zamawiający upowaŻia do bezpośredniego kontaldowania się do udzielania
wyjaśnieli: Agnicszka Warda _ Polski Związek llodowców i Producentó\ł TŹody
Chlewnej ,,POLSUS", tel. Ż2 882 82 03' e-mali polsus@polsus'pl, w godz.

i

2.

1l:00-15:00

Z:ana*iający okeśla sposób porczlLmiewania się z zachowaniem zasad okeślonych
w afi. 27 ustalvy Prawo zamówień publicz,nych - pisemnie lub fakseo lub pocztą
elektroniczną
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy pżekaŻą oświadczenią wnioski, zawiadomienia
drogą inną niż pisemna, kaŹda ze stron na żądanie drugiej strony 1])a obowiązek
niezrł locmie p,ltrł ierdzic lakt ich otrz5mania.
4. Wykonawca może zwlócić się do Zzurrawiającego o wyjŃnienie heścispec)ńkacji
istotnych \łaruŃów zamówienia. Zamawiający odpowie na zadane p1tania bez zbędnej
zrvłoki, przesyłając treśćpytali i oclpowiedzi wszys tim uczestnikom postępowania,
pod warunkiem, że pylanie wpbnie do Zamawiającego nie póŹnięj niż do końca dnia' w
którym upływa połowa wyznaczonego telminu składania ofeń'
5. TreśćŻapytań rłraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zap}tania' Zamawiający
pżekłŻewykonawcom, którym przekazał specyfikacię istotnyoh warunków
zamówienia.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofefi'
Zafiawiaj+cy rnożę zmodylikować treśćspecyfrkacji istotnych warunków Żamówienia'
Modyfikacie dokonane przez Zamawiającego zostaną nięzwłocŻnie przekazane
wszystkim Wykonawcom. któŹy otrz)maii specyfikację istotnych waruŃów
zamówienia.
7. Modyfikacja może wynikać 7arówno z p)'tań zadanych prŻez wykonawców,
jak i./ $łasnej inicjarywy Żamalriaiacego'
8. Wyjaśnienia ofaz modyfikacje treściSpecyfikacji lstotnych warunków zamówienia'
o których mowa w pkt. 5 i pkt. 6, dodatkowo zostaną zamieŚŻczone na stlonie
internetowej, na której jest udostępniona specyfikacia istotnych wa$nków zamówienia
www.polsus.pl.
9. w s}.tuacji opisanej w pkt. 6, Zamawiający przedłużytelmin składania ofelt' jeżęli
niezbędny będzie dodatko\łY cŻas na wprowadzęnie w ofer1ach zmian wynikających
z modylikacji treści specyfikacji. o przedłużęniu terminu składania ofert Zamawiający
niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców' ldóry.rn przekaŻał Specyfikację
Istotnych WaIuDków Zamówięnia. Po[adto infomacja ta Żostanie zamieszczona
na stronie intemetowej, na któĘ jest udostępniona specylikacja istotnych warLinków
zamówienia
10. Dokonana pzez Zamawiającego modyfikacja treścispecyfikacji, a takŹe pisemne
odpowiedzi rra zadane py'tania staną się integralną częściąspecyfikacji lstotnych
warunl<ów Zamówięnia.
11. Zamav"ąający rie zanieŻa zyło\,wać zebrania Wykonawców'

$ 13.

Unieważnienic postępowania

uniewźni postępowanie w plz}padkach okeślonych w art. 9] ust' 1 pzp.
o unieważnieniu postępowania Zamałłiający zawiadomi równocześlie wszystkich
wykonawców' którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia _ w przypadku
uniew,rŹnionia przed upływem teminu składania ofert olaz wykonawców, którzy złożyli

1. Zamawiający

2.

ofęńy
- w przypadku mieważnicnia po upłylvie terminu składania ofe , podając uzasadnienie
faktyczne i prarłne'
3. W przypadku miewaŻ enia postępo\łania po upływie terminu składania
ofer1 zawiadomienie o unieważn;eniu postępowania dodatkowo będzie załierać
informacje o:
a) Wykonawcach wykluczonych z postępowarria
b) wykonawcach' któtych ofelty zostały odrzucone.
$ 11.

1.

,

Udzielenie Zamówicnia
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferla odpowiada wynaganiom
okeślonymw ustawie Plawo zamówień publicznych' niniejszei specyjikacii ofiz 7'ostała
uznaura za najkolŻyslniej

szą

Zamawiający ogłosi lłyniki postępowanja na s\Ąojej stronie intemetowej. a o w1nikach
niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców.
3. Wykonawcy' któlego oferta zostanie łybrana, Zarrrawiający wsk.!Źe miejsce i termin
podpisania umowy.
4. Jcżcli wykonawca, którego olerta Została Wyblana, uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający będzie mógł wybrać ofeńę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
ohyba że zachodzą przesłaŃi do urieważnienia postępowania.
5- Zamawiający podpisze umowę
Wykonawcą którego ofeńa została uznana
za najkorŻystniejszą.

z

s rs.
wzór umowy

Proiekt umowy stanowi załącz-nik nr 3 do SIWZ dla wykonawców'

s 16.
Pouczenie o środkachocbrony prawnei przysługujących podczas postępowania o
udzielenie zamówienia pubłcznego.
1. Wykonawcom, których interes pmwny w uŻyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczcrbku w wyniku nalusŻenia ptzez ZamauĄającego przepisów ustawy przysługują
śIodki ochrony pBwnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówiei1 pub]icznych.
Kierowrik jednostki zalnawiającej
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