
 

Numer sprawy: WPK.231.1/13 
Osie, dnia  2013-06-05 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
 
Nazwa zamówienia : Wykonanie i posadowienie tablic graficznych i edukacyjnych dla projektu „Promocja 
walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013 
nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12 
 
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 Wdecki Park Krajobrazowy 
ul.Rynek 11a 
86-150 Osie 
NIP: 559-12-44-557, REGON 090477918 
Tel.(052) 33 29 486 
Fax.(052) 33 29 486 
Strona internetowa:  
http://wpk.bip.gmina.pl/ 
E-mail: sekretariat@wdeckipark.pl 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 - 46 ustawy Pzp, 
o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm). 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 
ze zm.) 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U. z 2013 r.  poz. 231),  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 282 poz.1650) 

4) Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,poz. 63 z późn. zm.) w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp   
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.Przedmiotem zamówienia jest:  
zakup i posadowienie  na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego tablic graficznych w ilości 15 sztuk i 
tablic edukacyjnych w ilości 30 sztuk o następujących parametrach: 

a) wytyczne ogólne 
- tablica blacha ocynkowana o grubości min. 0,55 mm 
- wydruk wodoodporny 
- zabezpieczenie przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności promieni 

UV i wody 
- oprawa tablicy wykonana z impregnowanych półwałków drewnianych o średnicy 10 cm 
- kolor impregnatu: brązowy 
- daszek dwuspadowy, drewniany, impregnowany (kolor impregnatu- brązowy) 

b) stelaż dla tablic ustawianych na lądzie  
- 15 tablic graficznych o wymiarach: szerokość 200 cm, wysokość 150 cm 
- dwa słupy korowane i szlifowane o średnicy 16-20 cm i wysokości 300 cm dodatkowo z 

70 cm ukotwienia stalowego 
- w części montowanej w gruncie pokrycie słupow powłoką hydroizolacyjną. 
- Tablice graficzne stawiane na granicy praku dodatkowo muszą zawierać tabliczkę 



 

„WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY”, wykonaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
rozporządzeniu ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic 
(Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2665); 

c) stelaż dla tablic ustawianych na lądzie 
- 20 tablic edukacyjnych o wymiarach:  szerokość 150 cm, wysokość 100 cm 
- dwa słupy korowane i szlifowane o średnicy 16-20 cm i wysokości 300 cm + 70 cm 

ukotwienia stalowego 
- w części montowanej w gruncie pokrycie słupów powłoką hydroizolacyjną; 

d) stelaż dla tablic ustawianych w wodzie 
- 10 tablic edukacyjnych o wymiarach: szerokość 150cm, wysokość 100 cm 
- jeden słup korowany i szlifowany o średnicy 16-20 cm o wysokości 300 cm + 230 cm 

kotwienia stalowego (100 cm wbite w dno, 100 cm w wodzie i 30 cm ponad lustro wody) 
- w części montowanej w wodzie pokryte powłoką hydroizolacyjną. 

 
Szczegóły, dotyczące treści i zdjęć tablic oraz logotypów w formacie CDR  zawiera  załącznik nr 9  do niniejszej 
SIWZ.  
 
Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i nazwą: 
30195000-2 Tablice 
44212220-7 Słupy stalowe, słupy i pale 
20161100-3 Pale obrobione 
27622200-3 Płyty, arkusze, taśmy i folia z cynku 
36153100-9 Pomoce dydaktyczne  

 
Projekt finansowany ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, nr projektu wg KSI: RPKP.02.06.00-04-013/12 

 
2.Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 

 
2.1 Warunki wykonania i finansowania zadania: 

Wykonawca udzieli zamawiającemu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych tablic 
na okres 1 roku liczonego od dnia przekazania zamawiającemu przedmiotu zamówienia. 
2.2 Formularz cenowy będący integralną częścią formularza ofertowego obowiązkowo musi być wypełniony w 
rubrykach razem wartość netto, razem podatek VAT (wg stawek podatku VAT określonych w części „Opis 
sposobu obliczenia ceny” niniejszej SIWZ) oraz razem wartość brutto. 

2.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
2.4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający dopuszcza powierzenie przez wykonawcę wykonania części zamówienia przez podwykonawców. 
Wykonawca w ofercie wskaże, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. 
2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   
2.6. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
2.7 Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających  
3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

  3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi 
dla przedmiotu zamówienia. 
  3.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.   
  3.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z 
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.   
  3.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla 
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.   
  3.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.   
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :  

 
Wymagany termin realizacji zamówienia:  30.09.2013 r. 

 



 

 

 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA 
TYCH WARUNKÓW 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań 
1.2 Posiadający niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże posiadanie niezbędnej do wykonywania 
określonej działalności lub czynności wiedzy. 
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca składa następujące dokumenty: 
- wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat wraz z poświadczeniem, potwierdzającym 
wykonanie usług w sposób należyty 
W przypadku, gdy na rzecz Zamawiającego usługi zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania poświadczenia. 
1.3.Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 

Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań 
1.4. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 Zamawiający w zakresie tego warunku nie stawia żadnych wymagań 
 
Szczegółowy wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie ww. warunków znajduje się w części VI SIWZ.   
 
2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 

 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień 
publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
 
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

 
4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

 
4.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem  art. 87 ust.2 pkt 3 
4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  
4.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
4.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
niezaproszonego do składania ofert  
4.5 zawiera  błędy w obliczeniu ceny  
4.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 
4.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  
 
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 

5.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie załączonych przez 
wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów (wymienionych w pkt. VI ust. A-D niniejszej SIWZ), z treści 
których wynikają informacje potwierdzające spełnienie warunków. 
5.2 Ocena będzie dokonywana metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia. 
5.3 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 



 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI 
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, 
których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu określonym w art.26 ust.2 zamawiający może żądać 
następujących dokumentów: 

 
A.1). Oświadczenie wykonawcy, zgodnie z art.44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych 
w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z wykorzystaniem wzoru- Zał. nr 4 do SIWZ 
 
A.2). Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat  wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  – Zał. nr 6 do SIWZ. 
 (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie min. 1 wykonanej 
usługi o podobnym lub tożsamym zakresie na kwotę min. 50 000,00 zł, wraz z poświadczeniem 
wykonania jej w sposób należyty); 

W przypadku, gdy na rzecz Zamawiającego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca 
nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia. 
 

 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy, w postępowaniu określonym w art.26 ust.2 
zamawiający może żądać następujących dokumentów:.: 

 
B.1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru- Zał. nr 5 do SIWZ 

(jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno 
przez każdego z partnerów)   
(zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zawartych w oświadczeniu informacji) 
 
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie 
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 
  C. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, zamawiający może żądać: 
 

Zamawiający nie żąda dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 
przez Zamawiającego. 
Weryfikacja spełnienia warunków będzie następować na podstawie złożonych przez wykonawcę 
wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. A i  B. 

Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a 
jego oferta odrzucona, z zastrzeżeniem przepisów art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub złożyli dokumenty zawierające błędy – do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferty Wykonawcy podlega odrzuceniu 
lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie 
terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 

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, że 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 (Zał. nr 7 i nr 8 do SIWZ) 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej 
i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający 
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.  

 
D. Informacja o innych dokumentach 

 
d1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do SIWZ  
d.2) Parafowany wzór umowy – zał. nr 2 do SIWZ  
d.3) Formularz cenowy - zał. nr 3 do SIWZ  
d.6) Informacja nt. możliwości powierzenia przez wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom- 
załącznik nr 7 do SIWZ 
d.7) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- Zał. nr 8 do SIWZ 
 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać 
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1Pzp, i 
brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 Pzp   
 
E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 

1) składa dokument: 
E.1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru- Zał. nr 5 do SIWZ 
(jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno 
przez każdego z partnerów)   
(zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zawartych w oświadczeniu informacji) 

 
E.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie 
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  

 
F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
F.2) 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. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub 
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
F.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B oraz oświadczenie o przynależności do 
grupy kapitałowej dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie    
 
G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 

 
G.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 
zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z 
oryginałem". 
G.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez wykonawcę  
 



 

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
 
 Wdecki Park Krajobrazowy 
ul.Rynek 11a 
86-150 Osie 

  
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu:  
 
  nr faxu  podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną 
 
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej   
podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną 
 
4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach 
merytorycznych jest: 
stanowisko specjalista ds. ochrony krajobrazu , wartości historycznych i kulturowych     
imię i nazwisko Daniel Siewert 
fax.   (052) 33 29 486   
e-mail                  daniel@wpk.org.pl 
w terminach  pon- pt, w godz. pomiędzy 8,00 – 14,00   

 
5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest: 
Stanowisko          specjalista ds. ochrony środowiska   
imię i nazwisko  Ewa Piekarska                 
fax.   (052) 33 29 486    
e-mail                   ewa.piekarska@wdeckipark.pl               
w terminach  pon- pt, w godz. pomiędzy: 8,00 – 14,00 
 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
7. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert- pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później, niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt.7 ust.a), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.7 
ust.a). 
9. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do 
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.  
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
11. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem 
formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a 



 

także zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. 
12. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
1.  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:  

 
 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej z 
zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z 
późniejszymi zmianami). 

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 
 
nr konta 29 1020 5011 0000 9602 0238 6167 
z dopiskiem na blankiecie przelewu  „Przetarg nieograniczony – Wykonanie i posadowienie tablic 

graficznych i edukacyjnych ” 
Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 

4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. 

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. 
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, 
na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5.  Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert tj.  dnia 
17.06.2013 r. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego  

6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

7. Zamawiający zwraca wadium: 

a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp 

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy 

c) Na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 



 

8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na 
podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9. 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. 

 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, jeżeli wykonawca, którego oferta 

została wybrana:: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

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

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres   30   dni od upływu terminu składania ofert 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający 
może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 
nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.3, nie powoduje utraty wadium. 
5. Przedłużenie terminu 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. 
6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana 
jako najkorzystniejsza. 
 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
A. Przygotowanie oferty 

 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób 
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz 
przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego 
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego 
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.  
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji 
zawartości oferty. 
 
B. Oferta wspólna 

 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki: 
 
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego 



 

przedstawiciela / partnera wiodącego. 
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie 
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do 
oferty 
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań   
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia 
umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców 
występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu 
określonego na wykonanie zamówienia.   
 
C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:  

 
 Ofertę wraz załącznikami Wykonawca winien złożyć w zamkniętej kopercie opisanej następująco: 
„Wykonanie i posadowienie tablic graficznych i edukacyjnych dla projektu „Promocja walorów 
prz\yrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego- Zalew Żurski i jego okolice”  – nie otwierać przed 17-
06-2013 r. godz. 10:00”  

Ponadto na kopercie należy umieścić nazwę Zamawiającego. 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można ją zwrócić 
bez otwierania w przypadku złożenia po wymaganym terminie. 
 
 
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Oferty należy składać do dnia: 2013-06-17 do godz. 9:30 

w siedzibie zamawiającego : Wdecki Park Krajobrazowy 
ul. Rynek 11a 
86-150 Osie 
Budynek administracyjny 
 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-06-17  o godz. 10:00 

w siedzibie zamawiającego : Wdecki Park Krajobrazowy 
ul. Rynek 11a 
86-150 Osie 
Budynek administracyjny 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
należnego podatku VAT.  
  Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 
warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   
  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.  
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym 
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
 
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA  TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium:  



 

         
        cena oferty - 100%. 

Ocena ofert będzie dokonywana według następującej zasady: 
                          cena oferty z najniższą ceną 
ilość punktów uzyskanych za kryterium cena = ---------------------------------------------- x 100 pkt 
                                                                                     cena oferty ocenianej 

 
3. Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałym ofertom, 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany 
jako wartość punktowa oferty.  
4. Wykonawca określi w ofercie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym. 
Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną określone na okres ważności zamówienia i nie będą 
podlegały zmianom. 
6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.  
7. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych 
8. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla 
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług 
zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.  
 
XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.  
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy 
regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.  

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w 
szczególności: 
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 

(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację.  

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,   
2) zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego(Biuletyn Informacji Publicznej  

http://wpk.bip.gmina.pl/ 

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy:  
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne 
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, 

który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy 
tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O 
miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

 

http://wpk.bip.gmina.pl/


 

 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY 

 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 

Dopuszcza się następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: 
1. zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 
2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy 
3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy 
4. ustawowa zmiana stawki VAT 
 
 
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

 
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, 

a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanych na listę organizacji uprawnionych 
do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
3.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
3.2. wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia 
3.3. odrzucenia oferty odwołującego. 

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

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych w 
Warszawie (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

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, że Zamawiający mógł 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 Pzp 

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 podst. art.180 ust.2 
7.1. 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, 

7.2. Na czynności, o których mowa w pkt. 7.1, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust.2 
8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182  
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia 
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 

innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeśli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 
strony, do której przystępuje.  



 

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż 
do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że 
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił- w 
przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 

14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił. Z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art.186 
ust.3 przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą 
następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z 
wyrokiem Izby lub sądu albo na podst. art.186 ust.2 i3. 

16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie w przypadkach opisanych w art.186 
17. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

17.1. nie zawiera braków formalnych 
17.2. uiszczono wpis. 

18. Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzyga odwołania na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp. 
19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp. 
20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych "Środki ochrony prawnej". 
 
XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia 

w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  
b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   
c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty  
d) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania 

3. Inne  
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
Kodeks cywilny. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
XIX. ZAŁĄCZNIKI: 

 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1 do SIWZ  
a.2) Wzór umowy – zał. nr 2 do SIWZ , 
a.3) Formularz cenowy - zał. nr 3 do SIWZ 
a.4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 4 do SIWZ 
a.5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- zał. nr 5 do SIWZ 
a.6) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat- zał. nr 6 do SIWZ 
a.7) Informacja nt. możliwości powierzenia przez wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom- 
załącznik nr 7 do SIWZ 
a.8) Oświadczenie nt. przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 8 do SIWZ 
a.9) Szczegóły, dotyczące treści i zdjęć tablic oraz logotypów w formacie CDR  - załącznik nr 9 do SIWZ 
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