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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa materiałów: instalacyjno – sanitarnych oraz budowlanych

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miasto Mysłowice

ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

NIP 222-00-12-288

REGON 276255393 

odbiorca: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej; ul. Partyzantów 21,  41-400 Mysłowice

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie:  przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39-46 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.)

zwanej  dalej  „Upzp”,  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na

podstawie art. 11 ust. 8 Upzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów.

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie

częściowe nr:
Opis:

I

Temat: Dostawy materiałów instalacyjno - sanitarnych 

Wspólny Słownik Zamówień: 44411000-4 - Wyroby sanitarne, 

39370000-6 – Instalacje wodne

Opis:  Dostawy  materiałów  sanitarnych,  według  formularza  cenowego  stanowiącego

załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Maksymalny termin dostawy – 48 godzin. W przypadku wskazania w ofercie terminu 

dłuższego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

II

Temat: Dostawy materiałów budowlanych 

Wspólny Słownik Zamówień:  44111000-1 – Materiały budowlane, 44190000-8 – Różne

materiały budowlane.

Opis:  Dostawy  materiałów  budowlanych,  według  formularza  cenowego  stanowiącego

załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Maksymalny termin dostawy – 48 godzin. W przypadku wskazania w ofercie terminu 

dłuższego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

3.3. Zamawiający dopuszcza  składanie  ofert  na  dostawę  produktów równoważnych.  Zaoferowane

produkty  równoważne  muszą  posiadać  co  najmniej  te  same  właściwości  jakie  Zamawiający

opisał na końcu każdego formularza cenowego (załączniki nr 3, 4 do niniejszej SIWZ ).

3.4. Części  nie  mogą  być  dzielone  przez  Wykonawców,  oferty  nie  zawierające  pełnego  zakresu

przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

3.5. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego - ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice dla każdego

zadania.
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4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH (ART.

67 UST. 1 PKT 6 I 7) 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do 31.12.2017 r. – dla każdego zadania - (części)

6. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA

OCENY  SPEŁNIANIA  TYCH  WARUNKÓW,  A  TAKŻE  INFORMACJA

O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH.

6.1.  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki  określone

w art. 22 ustawy tj.:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1 nie podlegają wykluczeniu;

1.2  spełniają  warunki  udziału  w postępowaniu,  o  ile  zostały one określone przez zamawiającego w

ogłoszeniu o zamówienie.   

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

2.1 posiadania kompetencji  lub uprawnień do prowadzenia określonej  działalności  zawodowej,  o ile

wynika to z odrębnych przepisów;  

2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

2.3.zdolności technicznej lub zawodowej;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana zgodnie z formułą: spełnia /

nie spełnia. 

6.2.  Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SIWZ.

6.3.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

wykonawcy  w  okolicznościach  o  których  mowa  w  art.24  ust.1  ustawy  Pzp.,  zamawiający żąda

następujących dokumentów i oświadczeń:

6.3.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do SIWZ

6.3.2. aktualnego  odpisu  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,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu

składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert; 

6.4. 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
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art. 22 ust. 1, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w

art. 24 ust. 1 (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp).

6.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych

6.5.1. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej,  przedkłada  dokument  wystawiony  w  kraju,  

w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  potwierdzający,  że:  nie  otwarto  jego

likwidacji  ani  nie  ogłoszono upadłości  -  wystawiony nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed

upływem terminu składania ofert.

Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby

lub  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  lub  przed

notariuszem.

6.6. Nie  spełnienie  któregokolwiek  ze  wskazanych  wyżej  warunków i  wymogów  skutkować

będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

6.7. Inne  oświadczenia  lub  dokumenty  niezbędne  do  przeprowadzenia  postępowania,  które

należy dołączyć do oferty:

6.7.1. załącznik/i zgodnie ze złożoną/ymi ofertą/ami nr 3, 4 do SIWZ (przypisane, przynależne

do złożonej./ych ofert/y; – wypełniony/ne formularze cenowe,

6.7.2. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba

występująca  w  imieniu  wykonawcy  jest  do  tego  upoważniona,  jeżeli  nie  wynika  to   z

załączonych do oferty dokumentów.

6.7.3. oświadczenie  w  zakresie  przynależności  do  grupy  kapitałowej  lub  jej  braku.  W

przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia,  niniejsze

informacje  muszą  zostać  złożone  odrębnie  przez  każdego  z  wykonawców  występujących

wspólnie.(załącznik nr 7)

6.7.4. w przypadku składania oferty na produkty równoważne – dokumenty potwierdzające

spełnianie  przez  zaoferowane  produkty  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  w

załącznikach nr 3 i/lub 4 do SIWZ

6.8.  Dokumenty  są  składane  w oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez

wykonawcę. W przypadku dokumentów, o których mowa w punkcie 6.7.2 (pełnomocnictwo lub umowa

podmiotów  występujących  wspólnie)  Wykonawcy  muszą  dołączyć  do  oferty oryginał  lub  kopię

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.
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6.9. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę

bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego kwalifikowanego

certyfikatu.

6.10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku

innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

6.12. Zmawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi wątpliwości  co  do  jej

prawdziwości.

6.13.Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie  6.2 SIWZ (spełnianie warunków z

art.22 ustawy Pzp) - jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten

składa przynajmniej jeden z nich.

6.14. Odnośnie dokumentów i oświadczeń wskazanych w punkcie 6.3 SIWZ (spełnianie braku podstaw

do wykluczenia)  -  jeżeli  Wykonawcy wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia dokument  ten

składa każdy z nich.

6.15. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez

zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli

pełnomocnictw,  albo  którzy  złożyli  wymagane  przez  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty,  o

których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia

i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz

spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez

zamawiającego, nie później niż w dniu,  w którym upłynął termin składania ofert.

6.16.  Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy

Prawo  zamówień  publicznych  przed  udzieleniem  zamówienia  Zamawiający  wezwie  wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,

aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

7. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW,
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A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ

Z WYKONAWCAMI

7.1 Wyjaśnienia dotyczące siwz udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38). 

7.2  W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje

Zamawiający  i  Wykonawcy  przekazują  pisemnie,  faksem  oraz  drogą  elektroniczną

(mzgk@mzgk.myslowice.pl) . 

7.3  W przypadku  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  lub  informacji  przekazywanych  faksem lub

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

- w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

pani Anna Stalmach -  tel.: 32/ 317 43 06
- w zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

pan Robert Patałąg – tel.:32/ 317 43 24
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 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. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu  kosztów udziału w postępowaniu.

10.4. Oferta  wraz  ze  stanowiącymi  jej  integralną  część  załącznikami  musi  być  sporządzona  przez

wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.5. Oferta  musi  być  sporządzona  według  wzoru  formularza  oferty  stanowiącego  załącznik  

nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie

długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

10.7. Zaleca  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. 
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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. Zawartość  oferty:  wypełniony  formularz  oferty  oraz  pozostałe  dokumenty  i  oświadczenia

wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.11. Wykonawca zamieszcza ofertę  (w tym wszystkie dokumenty i oświadczenia) w nieprzejrzystej

i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy umieścić:

- nazwę i adres zamawiającego,

- nazwę i adres wykonawcy,

- opis : 

….........…………………………………………………………………………………………………

Wykonawca: Zamawiający:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

ul. Partyzantów 21

41-400Mysłowice

OFERTA NA:

Dostawa materiałów :

instalacyjno – sanitarnych, budowlanych, systemu rynnowego oraz papy

Nie otwierać przed    23.12.2016r., godz. 0900

………………………………………………………………………………………………………………….

*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę  

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. 10.11  oraz  dodatkowo oznaczone  słowami

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.13.  Jeżeli  wykonawca  zastrzega,  że  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  

w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji,  nie  mogą  być  udostępnione,

część  oferty,  która  zawiera  te  informacje  należy  umieścić  w  odrębnej  kopercie  oznaczonej

napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wraz z zastrzeżeniem tych informacji

wykonawca jest obowiązany wykazać, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Oferty należy składać w siedzibie  zamawiającego, pokój nr: 15, sekretariat,  1 piętro. do dnia

2016-12-23 do godz. 09:00.

11.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
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11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  2016-12-23 o godz.  09:15,  w siedzibie  zamawiającego, pokój

nr 13, I piętro.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert  zamawiający podaje kwotę, jaką  zamierza przeznaczyć  na

sfinansowanie zamówienia.

11.6. Podczas otwarcia ofert podaje się  nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje

dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancjii  warunków  płatności

zawartych w ofertach.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu

o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r., poz. 915)  za wykonanie wybranej części przedmiotu

zamówienia.

12.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych

warunków oraz  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej

z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.

12.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

13. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY

WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW

I SPOSOBU OCENY OFERT

13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie częściowe Nazwa kryterium - waga [%]

I – Dostawa materiałów 

instalacyjno - sanitarnych

1 - Cena (koszt) – 80

2 - termin dostawy (zamówienia cząstkowego)-20 

II – Dostawa materiałów 

budowlanych

1 - Cena (koszt) – 80

2 - termin dostawy (zamówienia cząstkowego)-20 

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

Dla każdego zadania Wzór

Zadanie I - II 1 - Cena (koszt) [C] - 80

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

2 – termin dostawy (zamówienia cząstkowego) -20  [T]

Liczba punktów = ( Tmin/Tof ) * 100 * waga

gdzie:

- Tmin – najkrótszy termin spośród wszystkich ofert

- Tof -  cena podana w ofercie
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Okres dostawy należy podać w pełnych godzinach. Podanie okresu (czasu) dostawy w niepełnych

godzinach spowoduje zaokrąglenie w górę podanej wartości do pełnych godzin.

Minimalny czas dostawy możliwy do podania wynosi 2 godziny. Wskazanie czasu dostawy mniejszego

niż 2 godziny spowoduje przypisanie wykonawcy czasu dostawy równego 2 godziny.

Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria, obliczona wg 

wzoru: P = C + T 

13.3. Przy badaniu oferty liczba punktów uzyskanych w kryterium j/w stanowić będzie końcową ocenę

danej oferty.

13.4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a  wykonawcą

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.5. Zamawiający poprawia w ofercie:

a)   oczywiste omyłki pisarskie,

b)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,

c)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych  warunków

zamówienia,niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.6. Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku  podatkowego

Zamawiającego zgodnie z przepisami  o podatku od towarów i  usług w zakresie  dotyczącym

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej  w  niej  ceny  podatek  od  towarów  i  usług,  który  miałby  obowiązek  wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

-  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

-  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

-  została  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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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 Pzp.

14.3. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  jednocześnie  zawiadomi

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 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;

-  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  

i prawne;

- wykonawcach,  którzy zostali  wykluczeni  z postępowania o udzielenie zamówienia,  podając

uzasadnienie faktyczne i prawne;

-  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, 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 http://www.bip.mzgk.myslowice.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej

siedzibie.

14.5. 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 Pzp.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO

WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

15.1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę drogą

elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą fax-u.

15.2. Zakres  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem

zawartym w ofercie.

15.3. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

(konsorcja,  spółki  cywilne)  wykonawcy  ci  winni  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie

zamówienia  publicznego  przedłożyć  umowę  regulującą  współpracę  tych  wykonawców.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ponoszą  solidarną

odpowiedzialność za wykonanie umowy.
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15.4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- w niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest

wymagane.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,  KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE DO

TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,

OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR  UMOWY,  JEŻELI  ZAMAWIAJĄCY

WYMAGA  OD  WYKONAWCY,  ABY  ZAWARŁ  Z  NIM  UMOWĘ W  SPRAWIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

16.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

16.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i  na określonych

poniżej  warunkach; zamawiający  zgodnie  z  art.  144  ustawy  przewiduje  możliwość  zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy na następujących warunkach:

-  niewykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia;

-  zmiany  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaistnienia zmian w

wysokości stawek podatku VAT,

-  wycofania  zaoferowanego  produktu  z  produkcji,  pod  warunkiem  zastąpienia  go  innym

produktem spełniającym warunki określone w SIWZ, bez zmiany stawki wynagrodzenia za inny

(nowy) produkt,

17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

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 Pzp.

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 Pzp.

17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-  wyboru  trybu  negocjacji  bez  ogłoszenia,  zamówienia  z  wolnej  ręki  lub  zapytania  

o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

17.4. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego,  której

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie

odwołania.
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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 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 Pzp.

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 Pzp.

17.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

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

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej. 

19. POZOSTAŁE INFORMACJE

Do spraw nieuregulowanych  w niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  mają

zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nr Nazwa załącznika
1 Formularz ofertowy
2 Wzór umowy 
3 Formularz cenowy na dostawę materiałów instalacyjno - sanitarnych 
4 Formularz cenowy na dostawę materiałów budowlanych
5 Oświadczenie o spełnianiu warunków (art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp)
6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp)
7 Informacja o grupie kapitałowej
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         Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Miejscowość data………………………………………………………………………………..

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………..

Adres siedziby Wykonawcy……………………………………………………………………..

NIP………….............................................................REGON…………...……………………..

Numer telefonu i faksu…………………………………………………………………………..

adres e-mail……………………………………………………………………………………...

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
ul. Partyzantów 21
41-400 Mysłowice

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie „przetarg nieograniczony” na:

„Dostawa materiałów instalacyjno – sanitarnych oraz budowlanych,”

1) oferujemy  wykonanie  poszczególnych  części  przedmiotu  zamówienia,  stosując  niżej

wymienione stawki:

Zadanie
częściowe

nr
Cena oferty

I

Temat: Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych

Cena (C) za wykonanie zadania nr 1 wynosi kwotę netto ............................. zł 

Podatek VAT w wysokości .........................zł,

Kwota brutto....................... zł 

(słownie:.........................................................................................................zł).

Termin dostawy : …................godzin (max 48h)

II

Temat: Dostawa materiałów budowlanych

Cena (C) za wykonanie zadania nr 2 wynosi kwotę netto ....................... zł 

Podatek VAT w wysokości .........................zł,

Kwota brutto....................... zł 

(słownie:..........................................................................................................zł)

Termin dostawy : …................godzin (max 48h)

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się

za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
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3) oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  częściową  na  czas  wskazany

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4) oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  istotnymi  postanowieniami  umowy,  które  zostały  zawarte

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej

oferty  częściowej  do  zawarcia  umowy  na  zawartych  tam  warunkach  w  miejscu  i  terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

5) oświadczamy,  że  jesteśmy  świadomi  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  w  niniejszym

postępowaniu fałszywych oświadczeń.

6) oświadczamy,  że  zamówienie  zrealizujemy  samodzielnie/przy  pomocy  podwykonawców*.

Następujący zakres zamówienia zostanie powierzony podwykonawcom: ………........…….

7) oświadczamy,  że  w przypadku realizacji  zamówienia  przy pomocy podwykonawców,  na zasoby

których powołujemy się w niniejszym postępowaniu, podwykonawcą tym będzie: ……………..

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy

• - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
UMOWA NR .........

zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy:

Gmina Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1; 41 – 400 Mysłowice NIP 222-00-12-288

Odbiorca: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 21 - w imieniu którego działa na

podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta Miasta Mysłowice z dn.24.02.2016r.: 

Janusz Wszołek - Dyrektor 

zwanym dalej „Zamawiającym”

a
…………………………………………..
z siedzibą w …………..…………….., ul. ………………….….. zwanym dalej „Sprzedawcą”, którego
reprezentuje:

………………… - ………………………..
………………… - ………………………...

- posiadającym(i):
NIP:        ……………………..
REGON:     ……………………..
wpis do ewidencji/ do KRS  nr …………… prowadzony przez …………………………………

wybranym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  nr  11/2016  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia
29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 poz 1020 z późn. zm.),  na „Dostawę
materiałów instalacyjno  –  sanitarnych  oraz  budowlanych”,  którego dokumentacja  stanowi  integralną
część umowy o następującej treści:

§ 1
1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w:

a. niniejszej umowie,
b. formularzu ofertowym,
c. specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. b i c stanowią integralną część umowy.

§2
1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu:

a. materiały instalacyjno – sanitarne (zadanie nr I)
b. materiały budowlane (zadanie nr II)

zwanych  w  dalszej  treści  umowy  „materiałami”  lub  „przedmiotem  umowy”,  zgodnie  
z  ofertą  Sprzedawcy,  określającą  szczegółowy  asortyment,  ilość  materiałów  i  ich  cenę
jednostkową.

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru dostarczonych materiałów i zapłaty ceny.  

§3
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy.
2. Sprzedawca wyraża zgodę na zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie 

jednostronnego oświadczenia złożonego przez Zamawiającego.
3. Sprzedawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

zmniejszenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1.

§4
1. Realizacja  przedmiotu  umowy  będzie  następowała  częściami  w  zależności  od  potrzeb

Zamawiającego  i  na  podstawie  pisemnych  zapotrzebowań  Zamawiającego  przekazywanych
Sprzedawcy faxem bądź e-mailem lub telefonicznie w okresie obowiązywania umowy.
Zamówienie złożone drogą telefoniczną Zamawiający potwierdzi faxem lub e-mailem.
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2. Niniejsza umowa,  odnośnie zadania nr I  – dostawa materiałów instalacyjno -  sanitarnych
-obowiązuje od dnia podpisania umowy i będzie wykonywana do czasu wyczerpania całkowitej
wartości umowy brutto, z uwzględnieniem § 3 ust. 1, nie dłużej jednak niż do 31.12.2017 roku.
Sprzedawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze w przypadku niezrealizowania
całkowitej wartości niniejszej umowy w terminie do 31.12.2017  roku.

3. Niniejsza umowa, odnośnie zadania nr II – dostawa materiałów budowlanych -obowiązuje od
dnia podpisania umowy i będzie wykonywana do czasu wyczerpania całkowitej wartości umowy
brutto, z uwzględnieniem § 3 ust. 1, nie dłużej jednak niż do 31.12.2017  roku. Sprzedawcy nie
przysługują  żadne  roszczenia  odszkodowawcze  w  przypadku  niezrealizowania  całkowitej
wartości niniejszej umowy w terminie do 31.12.2017  roku.

§5
1. Sprzedawca  oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  warunki,  środki,  wiedzę  i  doświadczenie

konieczne do właściwego wykonywania swoich obowiązków określonych w niniejszej  umowie
oraz  zobowiązuje  się  do  ich  wykonywania  z  należytą  starannością,  wynikającą  
z  zawodowego  charakteru  prowadzonej  przez  siebie  działalności  gospodarczej,  zgodnie  ze
współczesną wiedzą techniczną oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i standardy.

2. Sprzedawca oświadcza, że asortyment sprzedawanych i dostarczanych materiałów jest wysokiej
jakości  i  charakteryzuje  się  trwałością  i  niezawodnością,  posiada  wszelkie  niezbędne
dopuszczenia i certyfikaty oraz spełnia wszystkie określone obowiązującymi przepisami normy,
w szczególności  określone w ustawie  z  dnia  16 kwietnia  2004 r.  o  wyrobach  budowlanych
(Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881, z późn. zm.).

3. Sprzedawca  oświadcza,  że  dostarczane  produkty  równoważne  spełniają  wymagania
równoważności według produktów podanych przez Zamawiającego jako przykładowe. 

§6
1. Sprzedawca  zobowiązuje  się  dostarczać  przedmiot  umowy  zgodnie  ze  złożonymi  przez

Zamawiającego  zamówieniami  na  wskazany  adres  lub  do  siedziby  Zamawiającego:  41-400
Mysłowice, ul. Partyzantów 21.

2. Każde zamówienie będzie składane drogą mailową a termin jego dostawy wyznacza się na:
a) ….… godzin (dla zadania nr I)
b) ….… godzin (dla zadania nr II)
- zgodnie z terminem podanym w formularzu ofertowym.

3. Dostawy  towaru  będą  realizowane  w  dni  powszednie  od  poniedziałku  do  piątku, 
z wyłączeniem dni świątecznych od  godz. 7:00 do 13:30.   

4. Koszty  opakowania,  transportu,  załadunku,  rozładunku  do  miejsca  wskazanego  przez
Zamawiającego i ubezpieczenia ponosi Sprzedawca.

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości asortymentu towaru dotyczącego części zadania
jednak nie przekraczającego wartości ustalonej w ofercie Sprzedawcy.

6. Do odbioru przedmiotu umowy Zamawiający upoważnia pracownika: Mateusz Żołnowski lub
Romualda Raczek (tel. 32/317-43-35) lub iny upoważniony pracownik.

§7
1. Odbiór każdej części asortymentu przedmiotu umowy będzie następował na podstawie dowodu

dostawy po ich dostarczeniu przez Sprzedawcę do Zamawiającego. Odbiór dostarczonej przez
Sprzedawcę części asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy będzie poprzedzony
badaniem ilościowym, którego będą dokonywali pracownicy Zamawiającego.    

2. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym przez Sprzedawcę towarze Zamawiający uprawniony
będzie  do  odmowy  jego  odbioru.  W  takim  przypadku  Sprzedawca  zobowiązuje  się  do
dostarczenia Zamawiającemu, na swój koszt towarów wolnych od wad, w terminie kolejnych 2
dni roboczych od daty odmowy ich odbioru przez Zamawiającego.

3. W  przypadku  stwierdzenia,  że  dostarczane  przez  Sprzedawcę  produkty  równoważne  nie
spełniają oczekiwań w porównaniu do artykułów jakie Zamawiający podał jako przykładowe
w  załączonych  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  formularzach  cenowych  -
Zamawiający  uprawniony będzie  do  odmowy  ich  odbioru.  W takim przypadku  Sprzedawca
zobowiązuje  się  do  dostarczenia  Zmawiającemu,  na  swój  koszt  towarów  spełniających
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oczekiwania  Zamawiającego,  w  terminie  kolejnych  2  dni  roboczych  od  daty  odmowy  ich
odbioru przez Zamawiającego.

4. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zbadania  dostarczonego  przedmiotu  umowy  w  terminie  
3 dni od daty jego odbioru.

§8
1. Całkowita  wartość  umowy  odnośnie  zadania  nr  I  –  dostawa  materiałów  instalacyjno  -

sanitarnych nie może przekroczyć kwoty netto .............................. zł. (słownie:..................... zł), a
brutto ................. ..zł. (słownie: ......................................................... zł.), z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.  
i/lub

2. Całkowita wartość umowy odnośnie zadania nr II – dostawa materiałów budowlanych  nie może
przekroczyć  kwoty netto  ..............................  zł.  (słownie:............  zł),  a  brutto  ........................  zł.
(słownie: ................................................. zł.), z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.  

3. Za przedmiot umowy dostarczony przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę 
na podstawie faktur VAT obliczoną jako iloczyn ilości dostarczonego zgodnie 
z dowodami dostawy przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowej ustalonej na podstawie oferty 
Sprzedawcy.

4. Faktury za dostawy przedmiotu umowy wystawiane będą dwa razy w miesiącu w odstępie 
dwutygodniowym, z tym, że druga faktura wystawiana będzie ostatniego dnia miesiąca.

5. faktury należy wystawiać na dane:

odbiorca: Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice 

NIP 222-00-12-288   REGON 276255393 

adresat: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej; ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice.

6. Integralną część faktury stanowić będą dowody dostawy przedmiotu umowy z dnia dostawy 
potwierdzone przez Zamawiającego w sposób określony w §7 ust.1.

7. Suma faktur częściowych  nie może przekroczyć całkowitej wartości umowy, określonej w ust. 1-2
dla poszczególnych zadań.

8. Cena obejmuje sprzedaż, opakowanie, oznakowanie transport, załadunek i rozładunek.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w ciągu do 30 dni od daty jej dostarczenia

przez Sprzedawcę, na nr rachunku bankowego każdorazowo na tej fakturze wskazany.
10. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§9
1. Ceny towarów, o których mowa w załącznikach do SIWZ nr 3 i  4 w czasie obowiązywania

umowy   mogą  ulec  zmianie  jedynie  w  przypadku  udokumentowanego  podwyższenia  lub
obniżenia cen danych materiałów przez producenta, z tym że w przypadku podwyższenia ceny
zmiana  będzie  dokonywana  jedynie  wówczas,  gdy  podwyższenie  to  przekroczy  10%  ceny
wskazanej w ofercie. Marża sprzedawcy nie może ulec zmianie.  

§10
1. Sprzedawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  przedmiot  umowy  zgodnie  z  gwarancją

producenta, licząc od dnia odbioru każdej z partii materiałów.  
2. Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność z  tytułu  gwarancji  za  wady fizyczne,  w szczególności

zmniejszające wartość użytkową poszczególnych materiałów. 
3. Na podstawie udzielonej gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do usuwania wad fizycznych

materiałów albo ich wymiany na wolny od wad według wyboru Zamawiającego. 
4. W przypadku ujawnienia wad fizycznej w okresie gwarancji Zamawiający poinformuje o tym

Sprzedawcę pisemnie. 
5. Sprzedawca zobowiązany jest  do usuwania  wad fizycznych  materiałów lub ich wymiany na

wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia poinformowania go przez
Zamawiającego o wadzie.

6. Okres  gwarancji  na  wymienione  materiały  biegnie  na  nowo od dnia  odbioru  dostarczonych
materiałów wolnych od wad.
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§11
1. Niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji Zamawiający zachowuje wszelkie

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne materiałów. 
2. Zamawiający   może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  w kolejności  według  swego

uznania. 
3. W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi Zamawiający  poinformuje o tym Sprzedawcę

pisemnie.
4. Termin  do  poinformowania  o  wadzie  fizycznej  przez Zamawiającego wynosi  7  dni  od dnia

dowiedzenia się o wadzie pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie, przed jego upływem, pisma pocztą.

5. Sprzedawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia poinformowania
go o wadzie, do wykonania uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§12
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie  publicznym,  czego nie  można  było  przewidzieć w chwili  zawarcia umowy,
Zamawiający   może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający  może ponadto odstąpić od umowy w części, co do której materiały stanowiące
przedmiot sprzedaży mają być dostarczone w przyszłości, w następujących przypadkach:
a)  materiały  nie  zostały  dostarczone  w  terminie  lub  ilościach  zamówionych  przez
Zamawiającego;
b)  w  razie  opóźnienia  się  ze  wykonaniem  uprawnień  przysługujących  Zamawiającemu  
z gwarancji lub rękojmi.
c)  w  razie  stwierdzenia  istotnych  wad  poszczególnych  materiałów,  uniemożliwiających  ich
właściwe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno
być złożone w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej  umowy Sprzedawcy należy się
zapłata  jedynie  za  niewadliwy  przedmiot  umowy  dotychczas  dostarczony,  zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy.  

§13
1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
a) odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, w 

wysokości 10 % wartości brutto niniejszej umowy, 
b) opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy, opóźnienia w wykonaniu uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w wysokości  100 zł. - za każdy
dzień opóźnienia. 

2. Żądanie kary umownej nie wyłącza uprawnień Zamawiającemu do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile szkoda przekroczy wartość ustalonej kary umownej.

3. Strony wyrażają zgodę na potrącanie kar umownych z należnej Sprzedawcy ceny za dostarczone 
materiały.

§14
1. Uzupełnienie,  zmiana,  rozwiązanie za zgodą obu Stron lub odstąpienie od niniejszej  umowy

wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Pod  rygorem  nieważności  zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  

w stosunku do treści  oferty chyba,  że wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące,  że
wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  
w chwili zawarcia umowy. 

3. Zamawiający przewiduje następujące przypadki zmian w umowie:
- niewykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia;
-  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaistnienia zmian w
wysokości stawek podatku VAT,
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-  wycofania  zaoferowanego  produktu  z  produkcji,  pod  warunkiem  zastąpienia  go  innym
produktem spełniającym warunki określone w SIWZ, bez zmiany stawki wynagrodzenia za inny
(nowy) produkt, 

§15
W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, ustawy o wyrobach budowlanych, innych właściwych aktów
prawnych, specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Sprzedawcy. 

§16
Wszelkie  spory  wynikłe  z  wykonywania  niniejszej  umowy,  Strony  będą  rozstrzygać  polubownie,  
a  jeśli  nie  będzie  to  możliwe,  spory  te  rozstrzygać  będzie  sąd  według  właściwości  miejscowej
Zamawiającego.

§17
Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

              Zamawiający             Sprzedawca 
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Załącznik nr 5

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020)

Przystępując  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn: „Dostawa

materiałów: instalacyjno – sanitarnych oraz budowlanych” 

oświadczam, że jako Wykonawca: 

-  nie podlegam wykluczeniu;

-  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego

w ogłoszeniu o zamówienie.   

oraz jako Wykonawca spełniam warunki dotyczące: 

-   posiadania  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile

wynika to z odrębnych przepisów;  

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

- zdolności technicznej lub zawodowej;  

                                 dnia                                                                                               
podpis osoby uprawnionej do składania       

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: 

„Dostawa  materiałów:  instalacyjno  –  sanitarnych  oraz   budowlanych”  oświadczam,  że  jako

wykonawca  nie  podlegam wykluczeniu zgodnie  z  art.  24  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

                                  dnia                                                                                                  
podpis osoby uprawnionej do składania       

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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 Załącznik nr 7

.......................................................

     Nazwa i adres wykonawcy
          (pieczątka firmowa)

                            INFORMACJA 

o grupie kapitałowej w postępowaniu pn.:

„Dostawa materiałów: instalacyjno – sanitarnych oraz budowlanych"

Informuje(ymy),  że należę(ymy)/nie należę(ymy)* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ.U nr 50, poz. 331 z poźn. zm.).

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

………………………………………….

.…………..........………………………..

………………………………………….

    ...........................…....................
    podpis/y osoby(osób) upoważnionej/ych

     do występowania w imieniu wykonawcy
    oraz pieczątka/ki imienna/e  

* - niepotrzebne skreślić
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	1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
	2. Tryb udzielenia zamówienia
	3. Opis przedmiotu zamówienia
	3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów.
	3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
	3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę produktów równoważnych. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać co najmniej te same właściwości jakie Zamawiający opisał na końcu każdego formularza cenowego (załączniki nr 3, 4 do niniejszej SIWZ ).
	3.4. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
	3.5. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego - ul. Partyzantów 21, 41-400 Mysłowice dla każdego zadania.

	4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7)
	5. Termin wykonania zamówienia
	do 31.12.2017 r. – dla każdego zadania - (części)

	6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także informacja o wymaganych oświadczeniach lub dokumentach.
	7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
	7.1. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
	- w zakresie formalnym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
	- w zakresie merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

	8. Wymagania dotyczące 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.

	10. Opis sposobu przygotowywania ofert
	10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	10.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	10.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
	10.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	10.5. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	10.6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
	10.7. Zaleca 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. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	10.11. Wykonawca zamieszcza ofertę (w tym wszystkie dokumenty i oświadczenia) w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu, na którym należy umieścić:
	*ramkę można wyciąć i nakleić na kopertę
	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. 10.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
	10.13. Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wraz z zastrzeżeniem tych informacji wykonawca jest obowiązany wykazać, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

	11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
	11.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr: 15, sekretariat, 1 piętro. do dnia 2016-12-23 do godz. 09:00.
	11.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
	11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2016-12-23 o godz. 09:15, w siedzibie zamawiającego, pokój nr 13, I piętro.
	11.4. Otwarcie ofert jest jawne.
	11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
	11.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancjii warunków płatności zawartych w ofertach.

	12. Opis sposobu obliczenia ceny
	12.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 r., poz. 915) za wykonanie wybranej części przedmiotu zamówienia.
	12.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	12.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.
	12.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

	13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
	13.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
	Zadanie częściowe
	Nazwa kryterium - waga [%]
	I – Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych
	1 - Cena (koszt) – 80
	II – Dostawa materiałów budowlanych
	1 - Cena (koszt) – 80
	13.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 13.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
	Dla każdego zadania
	Wzór
	Zadanie I - II
	1 - Cena (koszt) [C] - 80
	Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
	gdzie:
	- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
	- Cof - cena podana w ofercie
	Liczba punktów = ( Tmin/Tof ) * 100 * waga
	gdzie:
	- Tmin – najkrótszy termin spośród wszystkich ofert
	- Tof - cena podana w ofercie
	13.3. Przy badaniu oferty liczba punktów uzyskanych w kryterium j/w stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
	13.4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
	13.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
	a) oczywiste omyłki pisarskie,
	b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
	c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
	13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	13.7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
	- jest niezgodna z ustawą;
	- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
	- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
	- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
	- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
	- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
	- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp
	- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

	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 Pzp.
	14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
	- 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;
	- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
	- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
	- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, 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 http://www.bip.mzgk.myslowice.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
	14.5. 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 Pzp.

	15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
	15.1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę drogą elektroniczną, telefonicznie lub za pomocą fax-u.
	15.2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
	15.3. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) wykonawcy ci winni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
	15.4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
	- w niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

	16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
	16.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	16.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach; zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących warunkach:
	- niewykorzystania pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia;
	- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaistnienia zmian w wysokości stawek podatku VAT,

	17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
	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 Pzp.
	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 Pzp.
	17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
	- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
	- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
	- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
	- odrzucenia oferty odwołującego.
	17.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, 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 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 Pzp.
	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 Pzp.
	17.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
	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
	W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

	19. Pozostałe informacje
	Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
	FORMULARZ OFERTOWY


