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ZAMAWIAJĄCY:

1.

Gmina Dubeninki
Henryka Mereckiego 27
19-504 Dubeninki
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.
3.1

Przedmiotem zamówienia
oprogramowania.

jest

Dostawa

sprzętu

komputerowego

i

Wspólny Słownik Zamówień: 30213300-8 - Komputer biurkowy
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, oraz opiekę serwisową
posprzedażną sprzętu i oprogramowania 30 zestawów komputerowych
składających się z komputera stacjonarnego, zainstalowanego systemu
operacyjnego,
pakietu
oprogramowania
biurowego,
oprogramowania
antywirusowego i firewall oraz programu zabezpieczającego przed dostępem do
treści niepożądanych. Zamówienie jest częścią Projektu "Cyfrowe okno na świat
- szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przy udziale
finansowym środków Unii Europejskiej . Zestaw komputerowy składa się z
jednostki centralnej oraz klawiatury, myszy, listwy zasilającej i głośników oraz
monitora. Wymagane dokumenty: Deklaracja CE lub oświadczenie Wykonawcy,
że sprzęt spełnia normę CE . Komputer wyprodukowany zgodnie z normą IS0
9001:2000.
Wymagana gwarancja minimum 36 miesięcy na całość zestawu.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się reagować na telefoniczne
(przez uprawnioną osobę ze strony zamawiającego) zgłoszenie serwisowe, czas
reakcji serwisu wynosi maksymalnie 48 godzin w miejscu instalacji sprzętu.
W przypadku niemożności dokonania naprawy gwarancyjnej w miejscu
użytkowania sprzętu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na czas naprawy
sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zabrany do naprawy.
W przypadku niemożności dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 7 dni od
daty zabrania przez wykonawcę sprzętu do naprawy Wykonawca winien
wymienić sprzęt na nowy wolny od wad.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ wraz z adresami gospodarstw w
których należy zainstalować sprzęt. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt
winien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane w
specyfikacji technicznej. Wykonawca winien określić producenta oferowanego
sprzętu. W razie braku na rynku w terminie realizacji umowy wskazanego przez
wykonawcę przedmiotu, zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na zamianę
na przedmiot równoważny lub o parametrach lepszych przy czym zamiana
zawsze musi działać na korzyść zamawiającego.
W przeciwnym wypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie
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art.89 ust.1 pkt. 2 Ustawy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.3

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

4.
4.1
5.

nie

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7):
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 14 dni od daty udzielenia
zamówienia

6.
6.1

6.2

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22
ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.3

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców
na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

6.4

Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
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1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na
podstawie dołączonych dokumentów wg kryterium „spełnia- nie spełnia”
2) Do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających, iż oferowane dostawy i usługi
spełniają wymagania Zamawiającego stosuje się przepisy art. 26 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
7.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

7.1

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych (art. 38).

7.2

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo
Zamówień Publicznych.

7.4

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
W

zakresie proceduralnym
z Wykonawcami są:

osobami

upoważnionymi

do

kontaktu

upoważnionymi

do

kontaktu

1 Stanisław Kosiński tel. 87 6158137
W

zakresie merytorycznym
z Wykonawcami są:

osobami

1 Paweł Furtan tel. 87 6158137
8.

WADIUM:
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

9.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

9.1

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

9.3

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.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2 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. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10.3 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
10.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być
sporządzona przez Wykonawcę
ściśle według postanowień niniejszej
Specyfikacji.
10.5 Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego
załącznik do niniejszej Specyfikacji.
10.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do
pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
10.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były
kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie
podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie
oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe
strony mogą być parafowane.
10.8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez
osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10.9 Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
10.10 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
Nazwa dokumentu
potwierdzającego:

Wymagany dokument:

1

Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia

Oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia.

1

2

Oświadczenie o spełnianiu
warunków

Oświadczenie o spełnianiu
warunków

2

Lp:

Nr załącznika
do SIWZ

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania
elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy
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złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub
wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie
podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Zamawiający
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
10.11 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i
adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania NIE OTWIERAĆ
przed 2010-03-01 godz. 11:00” Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę
i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
10.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem
tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób
wskazany w pkt 10.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
10.13 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, z późn. zm.).
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
11.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 6 do dnia 2010-0301 do godz. 10:45. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie
składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
11.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć
w dniu 2010-03-01 o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
12.1 Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
12.2 Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu
zamówienia . W formularzu oferty wykonawca podaje cenę całkowitą brutto,
stawkę VAT, kwotę podatku VAT oraz wartość całkowitą netto, za którą
podejmuje się zrealizowania całości zamówienia tj. dostawy 30 zestawów
komputerowych wraz z oprogramowaniem i 30 monitorów. Ryzyko konieczności
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wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie
realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp.
obciąża wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.
12.3 W przypadku określenia przez wykonawcę, stawki procentowej podatku VAT
innej niż 22 %, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty informację
zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.
12.4 Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
12.5 Cena przyjęta w formularzu oferty będzie stała w czasie objętym umową.
13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr:

Nazwa kryterium:

Waga:

1 Cena (koszt)

100 %

13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według
następujących wzorów:
Nr kryterium:

1

Wzór:

Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * 100%
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.
13.4 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
13.5 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
13.6 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny.
13.7 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz
wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
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13.8 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane wyżej kryteria oceny ofert.
14.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki
wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.).
14.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i

nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez
ogłoszenia albo zapytania o cenę;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego
może być zawarta.
14.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 14.3 lit. a Zamawiający
umieści na stronie internetowej www.dubeninki.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z
zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie
krótszym niż 7 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o
udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
14.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
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14.7 Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie
zamówienia,
wykonawcy
zobowiązani
są
dostarczyć
zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich
współpracę.
14.8 Umowa regulująca współpracę wykonawców składających wspólnie ofertę
powinna określać m.in.:
1) podmioty składające ofertę;
2) cel, dla którego została zawarta umowa;
3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;
4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie
krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi).
Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod
warunkiem zawieszającym.

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
15.1 W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie jest wymagane.
16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
16.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3
do niniejszej Specyfikacji.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
17.1 Środki ochrony prawnej przysługują 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
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
17.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
17.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust.2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
17.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
17.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
17.6 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
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zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień Publicznych.
17.7 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, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
17.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
17.9 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
17.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego.
17.11 Skargę wnosi się 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 publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
18. AUKCJA ELEKTRONICZNA
18.1 W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
Załącznikami do niniejszego dokumentu są:
Nr
1
2
3
4
5, 5A

Nazwa załącznika:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wzór umowy na dostawy
Szczegółowy opis zamówienia
Wzór oferty na dostawy
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