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SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul. Juliusza Słowackiego 52/54  01-629 WARSZAWA 

RZ – 027/ 35 /2017 r 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby 

zbiorowego żywienia w Uczelni w 2017 roku o wartości 

zamówienia poniżej 209 000 EURO, 

 nr sprawy PN 5/17 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2. Formularz asortymentowo – cenowy  

Załącznik nr 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 5. Wykaz środków transportu 

Załącznik nr 6. Oświadczenie w sprawie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

Załącznik nr 7. Wzór umowy 

  

                                                                                    ZATWIERDZAM 

 

                                                                             Kierownik Zamawiającego 

                                                                                     dnia 01/02/2017 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi 

ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 

odpowiadającej wymaganiom określonym przez zamawiającego. 
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1 DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

 
SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

ul.  Juliusza Słowackiego 52/54  01-629 WARSZAWA 
 
 
 

Sekretariat Rektora-Komendanta 48-22-5617-624 

Dział Zamówień Publicznych 48-22-5617-694 

Dział Infrastruktury 48-22-5617-649 

 

 
NIP : 118-00-35-927 

 

 
REGON : 000173410 

 

 
Adres strony internetowej SGSP : www.sgsp.edu.pl 
 

 
Rodzaj zamawiającego : Uczelnia publiczna 
 

Godziny pracy : od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. 

 

 

2 
 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   
na podstawie art. 39i nast. Oddziału 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”. 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , zwaną dalej 
„SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby zbiorowego 
żywienia studentów i pracowników  Uczelni w 2017 r.  
Główne dostawy realizowane będą do siedziby zamawiającego przy ul. Juliusza 
Słowackiego 52/54 w Warszawie. 
Przewiduje się także określone dostawy doraźne realizowane w okresach zgrupowań 
kandydackich na przełomie maja i czerwca oraz w miesiącach lipiec-wrzesień do miejsca 
dostaw w: 
- Przeciwpożarowej Bazie Leśnej w Zamczysku Nowym ( ok 45 km od Warszawy), 
- obiekcie w Nowym Dworze Mazowieckim  (ok. 29 km od Warszawy). 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnoszącym się do opisu  i ilości zamawianych 
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produktów i odpowiadających im norm jakościowych zawiera: 
 załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy  

1. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty winny spełniać wymagania przepisów 
prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności: 

 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 678), 

 rozporządzenia (WE) Nr 1642/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 
2003 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące 
Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w 
zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31), 

  rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004r. w sprawie higieny środków spożywczych, 

 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  (Dz.U. z 2015, 
poz. 594), 

 rozporządzenia (WE) Nr 10/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 stycznia 
2011 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 

  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych ( Dz.U. z 2015 r, poz. 29). 

 (CPV) – 15331170-9; 15220000-6 

3.3 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach  
i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik  nr 7  
do SIWZ. 

3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa 
w art. 67 ust. 7 
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający wymaga sukcesywnej realizacji zamówienia w terminie do 31 grudnia 2017 roku. 
licząc od daty zawarcia umowy. Okres ten może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego 
wyczerpania się kwoty przewidzianej  na wynagrodzenie za przedmiot umowy. 
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

5.1 O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu, 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 5.3 

5.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 5.1 wykonawcy zobowiązani są  
dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert OŚWIADCZENIE stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. 5.3 Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 
 
W przypadku wykonawców, którzy powołają się na zasoby innych podmiotów, są oni 
zobowiązani do zamieszczenia w swoim oświadczeniu informacji o tych podmiotach,  
o braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim 
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powołują się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w takim zakresie,  
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.3 W celu wykazania się spełnianiem warunków udziału w niniejszym postępowaniu 
Zamawiający wymaga od wykonawców: 
 

1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej 
z przedmiotem zamówienia w postaci dopuszczenia do obrotu artykułami 
żywnościowymi stosowną decyzją organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
potwierdzeniem stosownym zaświadczeniem tego organu o prawidłowym 
stosowaniu HACCP. 

 
2)  w zakresie sytuacji ekonomicznej wykonawcy - posiadania polisy ubezpieczeniowej 

potwierdzającej ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej ostatnio  działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę  co najmniej 80.00,00 PLN,  
 

3) w zakresie  zdolności technicznej i zawodowej – Decyzja właściwego organu 
dopuszczającego samochody dostawcze do przewozu żywności. 

 
Oceniając zdolność zawodową  wykonawcy, zamawiający może stosownie do art. 22 d 
ustawy Pzp ust. 2 uznać , że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
zaangażowanie zasobów wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5.4 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP,  przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  
(o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23). Jeżeli zostały złożone odrębne oferty przez 
wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej mogą oni przedstawić dowody,  
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym 
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr   do SIWZ. 
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WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
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Na podstawie art.26 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wezwie wykonawcę oferty z najniższą ceną, 
która spełnia wymagania SIWZ zawarte w opisie szczegółowym przedmiotu zamówienia, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, 
oświadczeń/dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w: 
 

a) w pkt. 5.2 SIWZ – dotyczy odpowiednich oświadczeń jeżeli wystąpią 
okoliczności związane z powołaniem się na zasoby innych podmiotów lub wspólnego 
ubiegania się o zamówienie, 

b) w pkt. 5.3 ppkt 1) SIWZ – dotyczy dostarczenia decyzji i zaświadczenia Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, 

c) w pkt. 5.3 ppkt 2) SIWZ – dotyczy dostarczenia polisy ubezpieczeniowej, 
d) w pkt. 5.3 ppkt 3b) SIWZ – dotyczy dostarczenia wykazu samochodów dostawczych 

posiadających decyzję właściwego organu dopuszczającego do przewozu żywności, 
 

Szczególe warunki dotyczące oświadczeń i dokumentów oraz termin ich złożenia Zamawiający 
określi w przesłanych wezwaniach. 
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INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIA  UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

7.1 
 
 

Stosownie do art. 15 ust 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Zamawiający odstępuje od wymogu 
użycia środków komunikacji elektronicznej w komunikacji z Wykonawcami, a której mowa 
w art. 10 a ustawy Pzp. 

  7.2 Składanie ofert wraz z załącznikami oraz oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt. 
5.2, 5.3, i 5.4 SIWZ, w tym składania oświadczeń i dokumentów na wezwanie  w trybie art. 
26 ust. 3 ustawy PZP, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca. 

7.3 Inne zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje nie wymienione w pkt. 7.2. 
SIWZ Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem oraz drogą 

elektroniczną przekazując skan korespondencji na adres: zam@sgsp.edu.pl 
W takim przypadku wymagają na żądanie każdej ze stron potwierdzenia faktu ich 
otrzymania. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga takich potwierdzeń. 
W przypadku niedopełnienia obowiązku w zakresie potwierdzania otrzymania 
korespondencji faksem, za skuteczne powiadomienie stron przyjmuje się wydruk z systemu 
rejestrującego faks nawiązującego połączenie. 
W niniejszym postępowaniu Zaproszenia do złożenia ofert zostaną wysłane faksem lub 
droga elektroniczną. W przypadku braku zwrotnego potwierdzenia ich otrzymania, 
zaproszenia zostaną wysłane pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego. 

7.4 Jeżeli wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa terminu składania ofert, licząc od daty 
otrzymania zaproszenia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Procedurę postępowania określa art. 38 
ustawy PZP. 

mailto:zam@sgsp.edu.pl
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7.5 Przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt z Zamawiającym od 
wskazanego w pkt. 7.2, 7.3 i 7.4 SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający na etapie do 
zakończenia procedury postępowania nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie. 
Uprawnionymi do przygotowania stanowiska  Zamawiającego  na zasadach 
porozumiewania się jak wyżej są: 
- w kwestiach formalnych Dział Zamówień Publicznych. 
- w kwestiach merytorycznych Dział Infrastruktury. 
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TERIMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą. 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, na 
okres nie dłuższy niż 60 dni. 
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OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1 1) Oferta musi być napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką.  
2) Na ofertę w niniejszym postępowaniu składają się : 

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do SIWZ, formularz asortymentowo cenowy stanowiący załącznik nr 2, podpisane 
przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

2) oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w pkt. 5.2 SIWZ, 
3) pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli osoba 

podpisująca ofertę/poświadczająca za zgodność kopie dokumentów,  nie jest 
wymieniona w dokumencie rejestracyjnym  (ewidencyjnym) Wykonawcy.   

 

9.2 W treści formularza ofertowego należy określić w szczególności: 
- przedmiot oferowanych dostaw, 
- ceny jednostkowe produktów i łączną cenę ofertową brutto, 
- zakres składanych zobowiązań dotyczących : terminu realizacji zamówienia, okresu 
gwarancji na dostarczane produkty, warunków płatności, okresu związania ofertą, akceptacji 
bez zastrzeżeń wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy i określonych tam zasad  
i warunków wykonania przedmiotu zamówienia. 

9.3 Oferty są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, 
że nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne. 

9.4 Zaleca się, aby: 
- wszystkie strony oferty wraz z załączonymi dokumentami były ponumerowane oraz 
połączone w sposób trwały uniemożliwiający ich dekompletację, 
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- każdą stronę oferty, poprawki lub zmiany w ofercie,  parafowała osoba podpisująca ofertę, 

9.5 Ofertę  przygotowaną do wysłania należy umieścić w osobnym opakowaniu 
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Na opakowaniu należy zamieścić dane adresowe jak niżej: 
 
Dane adresowe 

     Nadawcy                                         SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 

                                                      uL. Juliusza Słowackiego 52/54  ; 01-629 WARSZAWA 

         OFERTA – na sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych– ZOC 5/17 

                    Nie otwierać opakowania przed 09/02/2017 r. godz.  9:30 

 

9.6 

 

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że  powiadomi Zamawiającego  o wprowadzeniu takich zmian w 
terminie na składania ofert. Powiadomienie składa się wg takich samych zasad jak składanie 
oferty -  w kopercie oznaczonej jak w pkt. 9.5 SIWZ oznakowanej napisem ZMIANA. Tak 
oznaczone koperty zostaną otwarte podczas otwierania ofert i dołączone do oferty 
Wykonawcy, który zmiany wprowadził. 
 

9.7 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać się z postępowania, 
zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego na zasadach jak w pkt. 9.6 SIWZ, z tym, że  
kopertę z powiadomieniem należy oznaczyć napisem WYCOFANIE OFERTY. Koperty z 
powiadomieniem WYCOFANIE OFERTY zostaną na otwarciu ofert otwarte w pierwszej 
kolejności i po ustaleniu zgodności danych z danymi na opakowaniu oferty Wykonawcy, 
spowodują, że oferta wycofana nie będzie otwierana.  
 

9.8 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 
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MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

10.1 Ofertę przygotowaną i zaadresowaną jak w pkt. 9.5 SIWZ należy złożyć tylko w KANCELARII 
OGÓŁNEJ  SGSP w Warszawie – pok. 102   
w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. Siemiradzkiego 2. 
Godziny pracy Kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00  

10.2 Termin składania ofert upływa dnia 09/02/2017 r. o godz. 9.00 
 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
odnotowania wpływu oferty  do Kancelarii Ogólnej SGSP. 
Oferta złożona w Kancelarii Ogólnej w terminie późniejszym od wskazanego jak wyżej lub 
złożona w inny sposób, zostanie potraktowana jako złożona po terminie i zgodnie z art. 84 
ust. 2 ustawy PZP zostanie niezwłocznie zwrócona. 
 

10.3 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 

10.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09/02/2017 r.  o godz. 9.30 
 
W Dziale Zamówień Publicznych pok. 323 w budynku B Obiekt 02 – wejście od ul. 
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Siemiradzkiego 2. Otwarcie ofert jest jawne. 
Procedurę otwarcia ofert wyznacza art. 86 ust. 2 i 3 ustawy PZP. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej  
Zamawiającego  - www.sgsp.edu.pl bip w zakładce zamówienia publiczne 
Informacje z otwarcia ofert dotyczące: 
- podanej kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
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OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

11.1 Wykonawca określa  cenę ofertową za  realizację zamówienia w formularzu oferty jako wynik 
kalkulacji cenowej  produktów sporządzonej wg formularza asortymentowo-cenowego 
stanowiącego załącznik nr 2. 
 

11.2 Łączna cena ofertowa brutto podana w złotych polskich (PLN) musi uwzględniać wszelkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z  opisem przedmiotu 
zamówienia i wzorem umowy, zawartymi w niniejszej SIWZ, w tym wszelkie koszty związane 
z sukcesywnością dostaw, podatkami, ewentualnymi upustami lub rabatami. 
Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Ceny 
jednostkowe produktów określone w ofercie nie mogą być wyższe od średnich cen 
rynkowych na te produkty. 
 

11.3 W określonych w formularzu asortymentowo-cenowym  cenach (netto bez Vat) i cenach 
(brutto z podatkiem vat) należy uwzględnić właściwe, zgodne z ustawą o podatku  
od towarów i usług, stawki podatku vat na dane produkty. 
 

11.4 Każdy z Wykonawców może zaproponować jedną cenę i nie może jej zmienić tak  
w odniesieniu do ceny łącznej – ofertowej jak i cen jednostkowych na określone produkty. 
Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
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OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY. 
 

12.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę spośród ofert 
nie podlegających odrzuceniu w okolicznościach, o których mowa w art. 89 ust.1  
z uwzględnieniem art. 87 ust. 1 i 2  ustawy PZP. 
 

12.2 Jeżeli zostaną złożone dwie  lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie Zamawiający 
wezwie tych Wykonawców , w trybie art. 91 ust. 5 ustawy PZP, do złożenia w terminie  3 dni 
ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali 
w złożonych ofertach. 
 

12.3 Jeżeli zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie Zamawiający jest zobowiązany 
unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.5 ustawy PZP. 

12.4 Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach, o których mowa w art. 93 ust. 1 

http://www.sgsp.edu.pl/
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pkt. 1,2,4,5,6,7 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

12.4 Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy 
złożyli oferty, o wynikach postępowania na zasadach określonych w art. 92 ust. 1 pkt. 1,2,3  
i 7 ustawy PZP. 
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INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ SPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY . 
 

13.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę do podpisania umowy powinny legitymować się 
dokumentami potwierdzającymi ich umocowanie do podpisania umowy, o ile nie wynika ono  
z dokumentów załączonych do oferty. 
 

13.2 Na etapie podpisania umowy Wykonawca powinien posiadać i udostępnić ważne i opłacone 
ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (polisa OC) na kwotę w wysokości co najmniej  
80.000 zł. zapewniające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
 

13.3 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenia zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
przez okres trwania umowy. 
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WZÓR UMOWY 

14.1 Zamawiający wymaga zawarcia z nim umowy na warunkach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym złącznik nr 7 do SIWZ. 

14.2 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta z najniższą ceną została wybrana, uchyla się 
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę z najniższą ceną spośród 
pozostałych ofert na zasadach określonych w pkt. 12 SIWZ . 

14.3 Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy  tylko w okolicznościach o których mowa 
w § 11 ust. 2 Wzoru umowy. 
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POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

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 w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania wyłącznie 
wobec czynności : 

1) wyboru trybu zapytania o cenę, 
2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
3) wykluczeniu odwołującego z postępowania; 
4) odrzucenia oferty odwołującego, 
5) opisu przedmiotu zamówienia, 
6) wyboru oferty.   

 


