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UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH 

ul. Żeromskiego 5,  

25-369 Kielce 

tel.  41 349-72-77 

 
Numer sprawy: DP/2310/120/13 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Nazwa zadania: Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach: Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu 
oraz WZiA 

 
 
 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
POWYŻEJ 200 000 EURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało: 
1. przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.07.2013r. 
oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.07.2013r.  
pod numerem 2013/S 143 – 248639, 

2. zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.kielce.pl w dniu 25.07.2013r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO 

Zamawiającym jest: 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

ul. Żeromskiego 5,  

25-369 Kielce 

tel. 41 349 72 77 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 

  
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach: Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu oraz Wydziału Zarządzania i 

Administracji, Kielce, ul. Świętokrzyska 21, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. 

Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości: stacja 

transformatorowo-rozdzielcza 15/0,4 kV nr 535 WSP-1 Kielce ul. Świętokrzyska 21, szacunkowe 

zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie zamówienia około 2400 MWh (jeden rok – 1350 

MWh), grupa taryfowa – Biznes Mix B23, grupa przyłączeniowa – III, moc przyłączeniowa – 850 kW, 

moc umowna 300 kW, od dnia przyłączenia 01.10.2013r. (termin zakładany). 

2. Ilości podane w ust. 1 są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia i ceny w 

ofertach wykonawców. Nie odzwierciedlają one realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii w 

czasie trwania umowy i w żadnym razie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony 

wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii 

elektrycznej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dostawy energii elektrycznej 

określonej powyżej – z zastrzeżeniem, że łączna wielkość zamówienia nie będzie większa niż 1350 

MWh rocznie. 

3. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

4. Do obowiązków wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia należeć będzie przeprowadzenie 

procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w imieniu zamawiającego, dla budynków: Wydział 

Administracji i Zarządzania, Instytut Ekonomii, Instytut Politologii, Dział Techniczny położonych przy ul. 

Świętokrzyskiej 21 w Kielcach. 
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09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 
09310000-5 – elektryczność 
09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji – opis 
przedmiotu zamówienia. 

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Umowa sprzedaży energii elektrycznej zostanie zawarta na okres 23 miesięcy, licząc od zakładanej daty 
przyłączenia tj. 01.10.2013r. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień tzn. posiadają koncesję na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, wydaną 
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy; mają możliwość 
zakupu energii potwierdzoną zawartą umową z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie; mają 
możliwość przesyłania energii elektrycznej zamawiającemu potwierdzoną umową zawartą z 
operatorem sieci dystrybucyjnej – tzw. generalną umową dystrybucyjną. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia tzn. posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z 
operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie województwa świętokrzyskiego. 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 
24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) warunki określone w ust. 1 musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy 
wykonawcy łącznie. 

Spełnienie w/w warunków oceniane będzie metodą „spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów 
wymienionych w pkt. VI niniejszej specyfikacji. 

 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

A. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22  
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć: 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych sporządzone według załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji. 

2. Kserokopię aktualnej decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

3. Oświadczenie o posiadaniu umowy z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie, umożliwiającej 
zakup energii elektrycznej. 

4. Oświadczenie o posiadaniu zawartej umowy z operatorem sieci dystrybucyjnej działającym na 
terenie województwa świętokrzyskiego. 
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B.I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach określonych  
w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 
11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa: 
1. w pkt. B.I. ust. 2, ust. 3, ust. 4 ust. 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed terminem składania ofert, 
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed terminem składania ofert, 

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem składania ofert. 

2. w pkt. B.I. ust. 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 
– 8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert. 

B.II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Prawo 
zamówień publicznych do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej lub oświadczenie wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone według 
załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji. 

C. Ponad to do oferty należy dołączyć: 

1. Dowód wpłaty wadium. 

Dokumenty winny być ułożone w podanej wyżej kolejności. 
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Dokumenty muszą być przedstawione w postaci oryginałów lub kserokopii poświadczonych (czytelny 
podpis lub imienna pieczątka z parafą) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez 
pełnomocnika upoważnionego do złożenia oferty w jego imieniu, w takim przypadku do oferty winno być 
dołączone pełnomocnictwo. Sposób reprezentacji wykonawcy musi być zgodny z właściwym wypisem  
z rejestru. 

 
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje (zarówno wykonawcy  jak i 
zamawiającego) przekazywane będą pisemnie, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania pytań, informacji za pomocą faksu, pod 
warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania, informacji na piśmie. 

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę  
w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. Brak 
potwierdzenia zez strony wykonawcy otrzymania czytelnej korespondencji faksem będzie uznane za 
otrzymane w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 

Ofertę z załącznikami w postaci wymaganych dokumentów i oświadczeń należy złożyć tylko  
w formie pisemnej, zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Dariusz Lenard  tel. 41 349 72 76/faks 
41 349 72 75. 

 
VIII. WADIUM 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przelewem wadium w kwocie 35 000,00 zł (słownie: 
trzydzieści pięć tysięcy zł), 
na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318. 

Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – numer sprawy DP/2310/120/13”. 

Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 

W przypadku wniesienia wadium w innych formach, dopuszczonych przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych art. 45 ust. 6, należy dołączyć do oferty stosowny dokument w formie oryginału. W treści tego 
dokumentu powinno być zawarte zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

Oferta nie zabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  
o którym, mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
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1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  
w ofercie, 

2. nie uzupełni oferty o brakujące dokumenty, w wyniku wezwania go przez zamawiającego do 
takiego uzupełnienia, 

3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

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. 

4. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 
okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 
lub inną trwałą czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Każda zadrukowana strona 
oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem i parafowana lub podpisana (pieczątka firmy oraz 
imienna pieczątka i podpis) przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być 
również oznaczone. 

2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. Oferta musi być zapakowana w dwie koperty, na: 
a. zewnętrznej należy umieścić napis: „Oferta dotycząca sprzedaży energii elektrycznej, numer 

sprawy DP/2310/120/13”. Nie otwierać przed 02.09.2013r., godz. 11:15, 
b. wewnętrznej oprócz napisu j. w. należy podać pełną nazwę i adres wykonawcy. 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po upływie terminu na składanie ofert 
oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Miejsce składania ofert: 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  
25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5 (sekretariat Kanclerza). 

Oferty należy złożyć do dnia 02.09.2013r. do godziny 11:00. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2013r. o godzinie 11:15 w siedzibie zamawiającego:  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
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25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 5 (sekretariat Kanclerza). 

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 

 
XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla punktu poboru wskazanego w pkt. III 
niniejszej specyfikacji oraz cena za opłatę stałą za …….. miesięcy, na warunkach określonych w 
SIWZ tj. za ………… MWh energii elektrycznej (przy cenie za 1 kWh równej ……… zł), 
stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie ………. miesięcy. 

2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. 

3. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowym. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają wykonawcę. 

4. Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową energii elektrycznej netto wyrażoną w zł/MWh, 
określoną z dokładnością nie większą niż cztery miejsca po przecinku – CJ. Ewentualne rabaty, 
upusty oraz inne koszty muszą być wliczone w cenę netto. 

5. Cenę oferty należy wyliczyć wg wzoru: C + CJ x szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie 
dostawy + podatek VAT + wartość opłaty stałej, a następnie wpisać w druku „OFERTA”. Cenę 
oferty należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

 
XIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

1. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie 
odrzuconych, wg kryterium – cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiącego wagę 100 %. 

2. W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium 
cena, zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: 
a. maksymalną ilość punktów (100) zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, 

b. pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, tj.: (cena brutto najniższa : cena brutto 
badana x 100 – wskaźnik stały) x 100% = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty 
w odniesieniu do kryterium cena. 

3. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do oferty. 

4. Cena jednostkowa za energię elektryczną przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym 
umową. Należności z tytułu wykonania zamówienia będą regulowane na warunkach określonych w 
umowie. 

UWAGA! Oferowana cena musi być zgodna z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów za kryterium 
przyjęte w niniejszym postępowaniu w danej części. 

 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym wykonawców, 
którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamieści 
informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

2. W piśmie do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana zamawiający wyznaczy termin  
i miejsce podpisania umowy. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
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4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 
postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

6. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej specyfikacji. 

 
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie żąda od wykonawcy 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
XVI. PROJEKT UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wszelkie zobowiązania wykonawcy dotyczące realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy 
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

 
XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ PROWADZONE ROZLICZENIA 

MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 

 
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami). 
 
Załączniki do SIWZ: 
1. Wzór oferty. 
2. Opis przedmiotu zamówienia. 
3. Projekt umowy. 
4. Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
5. Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 
 
 
Komisja akceptuje treść specyfikacji 

1. Zdzisław Skadłubowicz 

2. Anna Żołądek 

3. Dariusz Lenard 

4. Krzysztof Łaskawski                                                                                 ZATWIERDZAM  

5. Małgorzata Barańska                                                                          …………..……………… 


