Zamawiający
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 861 83 146
fax. 61 861 83 147
www.ztm.poznan.pl

Nr sprawy: ZTM.NZ.3410-8/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Usługi drukowania, dostawy druków akcydensowych i nieujednoliconych.
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1.

Nazwa oraz adres zamawiającego

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60 –770 Poznań
tel./fax. 61 83 46 146 / 61 83 46 147
Godziny pracy: 730- 1530 od poniedziałku do piątku.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu ……………………… opublikowane na portalu Urzędu Zamówień
Publicznych pod numerem …………………….. - 2012 oraz zamieszczone na stronie internetowej
Zmawiającego www.ztm.poznan.pl, BIP UM miasta Poznania, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, tablica ogłoszeń (parter).
2.

Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.10.113.759 ze
zmianami.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania i sukcesywnej dostawy druków
akcydensowych samokopiujących w ilości 4220 bloczków ( 1 bloczek = 100 sztuk) oraz druk i
sukcesywna dostawa druków nieujednoliconych od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9 usługi drukowania i dostawy,
22.45.80.00-5 pozostałe druki.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67
ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp. o 20%.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani prowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.
4.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.12.2012 roku.
5.

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

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki dotyczące:
1)
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)
Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3)
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
4)
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w
art. 22 ust.1 Ustawy Pzp, jeżeli:
A. W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub jest w
trakcie wykonywania 1 usługi o podobnym charakterze co przedmiot niniejszego
postępowania (określonym w załączniku nr 1 do SIWZ) o wartości nie mniejszej niż
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10.000 zł brutto każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) i przedstawi dokumenty
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).
Ocena spełniania w/w warunków, dokonana zostanie zgodnie z formułą „wykazał –
nie wykazał”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w
rozdziale 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w
warunki wykonawca spełnia.
6.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełniana opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć
niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ;
2. Oświadczenie z art. 24 Ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2a do
SIWZ;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
przypadku osoby fizycznej oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. z
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2a do SIWZ;
4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) z wykorzystaniem wzoru
– załącznik nr 3 do SIWZ;
5. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §
1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za „zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 podpunkty 3 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
•
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Do przeliczenia na PLN wartości zrealizowanych usług i innych wartości, wyrażonych w
walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
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Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6 podpunkt. 2 i
3, dodatkowo Wykonawca musi 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.
W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi
następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców
występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b) warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji
ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki,
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców
występujących wspólnie,
d) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
– stosowny dokument należy dołączyć do oferty,
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako reprezentant pozostałych.
UWAGA! - Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe
jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. lub nie
złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo,
Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu,
w którym upłynął termin składania ofert.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami
a) Wszelkie
zawiadomienia,
oświadczenia,
wnioski
oraz
informacje
Zamawiający
oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: zamowienia@ztm.poznan.pl
c) Wszelkie
zawiadomienia,
oświadczenia,
wnioski
oraz
informacje
przekazane
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia
faktu ich otrzymania.
d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert tj. 09.04.2012 roku,
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże
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wyjaśnienia treści SIWZ wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację bez
ujawniania źródła zapytania.
e) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
f) Dane kontaktowe: zamowienia@ztm.poznan.pl,
8.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

9. Termin związania ofertą
a) Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
b) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
samodzielnie lub na wniosek zamawiającego, 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.
10.

Opis sposobu przygotowywania ofert
a) Oferta
winna
zawierać
wszystkie
dokumenty
i
oświadczenia
wymienione
w rozdziale 6 niniejszej SIWZ.
b) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
c) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
d) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję.
e) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
f) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
g) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. bindowana uniemożliwiając jej samoistną de kompletację), oraz zawierała spis treści.
h) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego ul. Matejki 59, 60 –
770 Poznań, pok. 319 i oznakować w następujący sposób:
ZTM Poznań, Dział Zamówień publicznych,
ul. Matejki 59, 60 – 770 Poznań, pok. 319
„Oferta w postępowaniu na usługi drukowania i dostawy druków akcydensowych”.
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 13.04.2012 roku o godz. 10:15”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
i)

j)

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
W razie braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
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k) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
l) 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 wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
m) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie 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 ze złożonymi ofertami.
n) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
UWAGA!
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów
w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp. nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
11.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
a) Termin składania ofert upływa 13.04.2012r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie
zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
b) Oferty
należy
dostarczyć
do
siedziby
Zamawiającego,
pok.
319
i zaadresować zgodnie z rozdziałem 10 lit. „h” niniejszej SIWZ.
c) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2012r. o godz. 10:00, w siedzibie
Zamawiającego, pok. 319
d) Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.

12.

Opis sposobu obliczania ceny oferty
a) Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając cały zakres zamówienia określony w SIWZ oraz w
załączniku nr 1 do SIWZ (SOPZ) i podać odpowiednio w formularzu ofertowym stanowiący
załącznik nr 4 do SIWZ.
b) Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie. Cena ta obejmuje w szczególności: wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w SIWZ w zakresie wykonania usług oraz powinna
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu
zamówienia – w sytuacji złożenia przez Wykonawcę stosownej deklaracji, bez konieczności
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
c) Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 4) podać cenę (cena
wyrażona w PLN w setnych częściach złotego tj. do drugiego miejsca po przecinku, zasada
zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić
w górę) netto i brutto oraz stawkę podatku VAT.
d) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć stawkę
podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e) Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:
a. omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści
złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą formularza cenowego, dostosowując ich treść
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f)

13.

do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
b. oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie,
dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość
oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową
brutto.
c. omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym
w następujący sposób:
−
zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną
z nich;
−
po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane
w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę
ofertową;
−
w sytuacji kiedy zdublowane pozycje będą zawierać inne ceny Zamawiający wykreśli pozycję
o wyższej cenie.
Jakiekolwiek zamiany polegające na pominięciu jakiejkolwiek z istniejących w formularzu
pozycji (dotyczy to również podania wartości „0”) nie będą uznane za możliwe do poprawienia
w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.
1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Zadanie 1
Cena brutto oferty – 100%
Za kryterium „cena brutto oferty” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Liczbę tą otrzyma
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostali będą oceniani zgodnie ze wzorem:
Najniższa cena brutto wśród złożonych ofert
Liczba pkt. za
kryterium cena brutto
oferty

=

Cena brutto w ofercie rozpatrywanej

x 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością punktów.

14.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
a) W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie i miejscu zawarcia umowy.
b) Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie
podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niż 5
dni, z zastrzeżeniem ust. 2.
c) Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
d) Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym
wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie.
e) Przed podpisaniem umowy strony ustalą: osoby reprezentujące Wykonawcę oraz
Zamawiającego.
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15.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.

Ogólne warunki umowy jakie Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z
nim umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Postanowienia ogólne umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia w
następujących przypadkach:
1) zmiany rachunku bankowego, adresu, osób reprezentujących Strony, lub oznaczenia Stron
umowy, wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego,
2) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu umowy z przyczyn, jakich nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy,
3) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),
17.

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

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
W pozostałych przypadkach Wykonawca może 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.
18.

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst.
Art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp
Załącznik nr 2a - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst.
art. 24 Ustawy Pzp.
Załącznik nr 3 – Wykaz usług wraz z referencjami
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 5 – Postanowienia ogólne umowy
Komisja przetargowa:
1.
2.
3.
Poznań dnia: …..-………-……….

………………………………………..
Kierownik Zamawiającego
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