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1. DEX'INICJE I SKROTY

Wyjaśnienia i skróty używane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia omaczają

Zamawiający _ InsĘrtut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

sIwZ - Specyfikacja Istotlrych Warunków Zarnówienia

ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycnia 2004 r. Prawo zamówień publicmych (tekst jednoliĘ

Dz.U. z2013 r. poz' 907 z późn. zm.)

2.ZNMAW|AJĄCY

Inst5rtut Mechaniki Precyzyj nej

ul. Duchnicka 3

0L-796 Warszawa

REGON:000031532

NIP: 525-000-91-86

Tel.:022 560 26 00

Fax:022 663 43 32

e-mail: hanna.wilkus@imp.edu.pl

3. PosTĘPowANIE.

3.1. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w Ębie przetargunieograniczonego o wartości zamówienia

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3.2. oznaczenie postępowania.

Postępowan ie ontaczone jest: MoDERNIZACJA I RoZBUDowA SIECI.

4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

4.1. Postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówieniajest modernizacja i rozbudowa sieci Inst5rtutu Mechaniki Precyzyjnej:

wybudowanie wewnętrznej infrastruktury sieciowej, w tym roboty nłłięane z zaprojektowaniem

i wybudowaniem sieci LAN w klasie 5e orazdostawą montaŻ i konfiguracja sieciowych urz.ądz.eit

dostępowychorazdwóch serwerów, na podstawie wskazań Zamawiającego opisanychw Załącmiku
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nr 2 do sIwZ, w trybie ,rzaprojektuj_wybuduj'', w t5lm zakup i dostawa sprzętu komputerowego

i sieciowego w lokalizacj i Zamawiającego.

Kod według CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowaniaoraz instalacji elektrycznych

Kod według CPV: 48820000-2 - Serwery

Kod według CPY:324Ż2000-7 - Elementy składowe sieci

Kod według CPY:71320000-7 - Usługi inĄnieryjne w zakresie projektowania

Kod wedfug CPY:72710000-0 _ Usługi w zakręsie lokalnej sieci komputerowej

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w formie papierowej
i elektroniczrej.

Szczegctłowy opis przedmiotu zamówienia z wykazem pozycji tworzących całość przedmiotu

zamówienią warunków gwarancji oraz pozostaĘch warunków dostawy zawiera załącnik nr 2 do

SIWZ.

UWAGA

W każdym miejscu, w którym w opisie przedmiotu zarrtówienialspecyfikacjach techniczrych zostało

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) objętego zamówieniem

wyposżenia albo wskazane nonny' aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenĘ

odniesienią o których mowa w ań. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie

wyposażenia równowa:źnego albo oferowanie rcmłiązań,'równoważnychoo pod względem parametrów

technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych, pod warunkiem, że zapewnią one

uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej sIwZ. Zamawiający

dopuszcza składanie rozłłiryań równoważmych. W takim wypadku Wykonawca zobowirynryjest do

wykazania ich równoważności zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych wszędzie

tam, gdzie przedmiot zamówieniajest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub

pochodzenia, lub innych wymagań. Zamavłiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę

rozłłiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji' pod warunkiem, że będą one

posiadały, co najmniej takie same lub lepsze pafametry techniczne

i funkcjonalne, i nie obniĄ określonych w specyfikacji standardów, co zostanie opisane

i udowodnione ptzez oferenta w przedłożonej ofercie.

4.Ż. oferĘ częściowe.

Zamautiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29

Ęcznia 2004 t. Prawo zalnówień publicznych. Zamówienie musi byó nealizowane zgodnie

z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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4.3. oferĘ wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art' 2 pkt 7 ustawy z dnia29

sĘcznia 2004 r. Prąwo zamówień publicznych. Zamowienie musi byó nealizowane zgodnie

zwymagafliami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.4. Informacja o podwykonawstwie.

Przedmiot zamówienia może byó złealizowany przez Wykonawcę samodzielnie lub Wykonawca

może powierzyó wykonanie zamówienia Podwykonawcom zgodnie z obowią-zującymi przepisami

ustawy o Pzp.

4.5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie

z przepisami ustawy P zp.

4.ó. Wadium.

oferta musi byó zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500 zł wniesionym przelewem na rachunek

bankowy Zamavłiającego nr 28 1060 0076 0000 3310 00210220.

Termin wniesienia wadium upĘwa dnia 14.08.2014 r. o godz. 10:00

Wadium musi obejmowaó okres rwiązania ofertą.

Wadium moŻebyó wnoszone Ęlko i wyłączrie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

Wymagane jest' aby do oferĘ dołącryć kopię przelewu.

Zanavłiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z warunkami określonymiw art.46

ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. MIEJSCE I TERMIN WYKoNANIA ZAMÓWIENIA.

5.1. Miejsce wykonania zamówienia:

Inst5rtut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 0I-796 Warszawa.

5.2. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie dostaw' wykonanie robót i przedstawienie do odbioru przedmiofu realizacji zamówienia

nasĘli w terminie do 31.10.2014 r.

6. WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ ZABEZPLECZENIE

6.1. w postępowaniu mogą wziąó udział Wykonawcy spełniający warunki okręślone w art. Ż2 ust. I

ustawy oraz niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.

24wtawy Pzp.
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6.2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie niezbędnej wiedry i doświadczenia oraz

dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi posiadaó :

o projektanta, posiadającego certyfikat potwierdzający zdolnośó do planowania sieci LAN -

minimum I osoba,

. inżlyniera specjalizującego się w konfiguracji oferowanych przeŁączników sieciowych oraz

specjalistę w zakresie systemów operacyjnych opartych na jądrze LINUX _ minimum

1 osoba.

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o

oświadczen ia ńoŻone przez Wykonawcę:

a) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia. Zamau,iający nie wymaga na etapie składania ofert przedkładania kserokopii

uprawnień i zaświadczeń o ptrynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone przez Wykonawcę

samodzielnie.

c) Jeżeli osoby o których mowa wżpi nie są pracownikami Wykonawcy w rozumieniu Kodeksu

Pracy Wykonawca zobowiązanyjest przedłoĘó ,,zobowiązanie do wspóĘracy", zawierające w swojej

treści zobowiąanie wskazanej osoby, że podejmie obowią.zki okręślone w wykazie z chwilą

podpisania umowy Wykonawcy z Zamavłiającym.

6.4. Wykonawca winien wykaz:ać naleŻyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem

wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności

przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie, przynajmniej jednej roboty odpowiadającej swoim

rodzajem i wartością robocie, będącej przedmiotem postępowania, z podartiem jej wartości netto,

przedmiotu oraz odbiorców. Spełnienie powyższego warunku Wykonawca potwierdza przez

dołączenie do oferty ,,Wykazu robót''' zawierającego wymagane informacje. Wykonawca powinien

również dołączyó lvykaz wykonanych robót o podobnych charakterze (minimum 3) i co najmniej

jedne referencje z wykonanej roboty o wartości minimum 100 000,00 ń netto, potwierdzające

wykonanie rozbudowy lub modernizacji sieci oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z

konfiguracją któĘ realizacja została już zakończona.

6.5. Wykonawca udzieli 5 letniej pisemnej gwarancji bezpłatnej dla Zamawiającego na wykonaną

pracę stanowiącą przedmiot rea|izacji zamówienia z wyłączeniem sprzęfu, który posiada gwarancję

producenta lub dystrybutora.



6.6. Za majdujący się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia uważany będzie

podmiot, który złoĘ oświadczenie wymienione w pkt. 7.1.b SIWZ oraz przedstawi aktualne

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie za|ega z opłacaniem

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenią

Żeuzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raĘ zaleglych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu' wystawione nie wcześniej niż 3

miesiące przed upĘwęm tęrminu składania ofert. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą

spełnió powyższe warunki i potwierdzió ich spełnienie oświadczeniami i dokumentami wskazanymi

w pkt. 7.I.b' 7.I.c, 7.I.d oraz 7.Ż sIwZ. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców

warunków ldziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

Wykonawcy niespełniający warunków zostanąprzezZarnawiającego wykluczeni z posĘpowania.

ó.7 Wykonawca musi byó ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z ffiftu prowadzonej

działalności gospodarczej rwięanej zprzedmiotem zamówienia tj.: posiadaó polisę, a w przypadku jej

braku irrny dokument potwierdzający, Że w zakresie prowadzonej działalności złłiryartej

z przedmiotem zamówienia Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę

nie mniejsząniz 100 000'00 PLN

7. WYMAGANE FoRMULARZE' oŚWIADCZENIA I DoKUMENTY.

7.1.ofertamusi zawieraó następujące dokumenty wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie dokumenĘ wymienione w tym punkcie muszą byó złożane

w formie oryginału, poza zaświadczeniami wymienionymi w pkt.7.l.d, które mogą zostaó złoŻone

w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodnośó z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy:

a) formularz ofeĘ - załączniknr 1 do SIWZ,

b) oświadczenie o zdolności wykonania zamówienia i o nie podleganiu wykluczeniu - załącnik m 3

do SIWZ,

c) wykaz wykonanych robót i referencje - zgodnie z pkt. 6.4. SIWZ,

d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS,

e) dokumenty potwierdzaj ące zawarcie polisy ubezpieczenia i inne oświadczenia, o których mowa w
niniejszym SIWZ.

7.2. oferta musi zawieraó dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
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wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert.

7.3. Wsrystkie dokumenty wymienione w punkcie 7.2 musząbyó zŁożone w formię oryginałów lub

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy.

7.4. DokumenĘ wymienione w pkt. 7.2, sporządzone w jęryku obcym muszą byÓ złożone wraz

z tłamaczeniem na jęąyk polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.5. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik' do ofeĘ musi byó załączone

podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pełnomocnictwo określające jego

zakres, w oryginale lub jego kopia potwierdzonanotarialnie.

8. sPosÓB PoRoZUMIEWAIIIA sIĘ ZAMAWIAJĄCEGo Z WYKoNAWCAMI

8.1. w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

Zanawiający i Wykonawcy przekarują na piśmie, faksem lub na adres e-mail

z wyjątkiem odwołań, które musząbyó doręczone Zamawiającemu za potwierdzeniem odbioru.

8.2. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub na wskazany

wyżej adres e_mailowy uważa się za złoŻonę w terminie, jeżeli ich treśó dotarła do adresata przed

upĘwem terminu i została niezrvłocznie potwierdzona.

8.3. Wykonawca może zwróció się do Zamavłiającego, drogą ęlektroniczną z prośbą o wyjaśnienie

treści SIWZ. Zamavłiający odpowie drogą elektronicznąna zadane pytanie, pod warunkiem, że

pytanie wpĘnie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. Treśó pytań

i odpowiedziZamavłiający umieści na stronie internetowej, gdzielkazała się SIWZ.

8.4. Zatnawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upĘwem terminu do składania ofert

Zamavłiający może zmodyfikowaó treśó SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający udostępni na

stronie internetowej, na któĘ jest umieszczona specyfikacja i będzie ona dla nich wiąĄca.

Modyfrkacja treści SIWZ nie moze doĘczyó kryteriów oceny ofert. W przypadku zmiany treści SIWZ

Zamawiający może przedłuĘó termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach

zmian wynikających z modyfikacji. o przedfużeniu terminu składania ofefi' Zarnavłiający informuje

nienłłocmie umieszczając informację na stronie internetowej, gdzieuk'azała się SIWZ.

8.6. Wykonawca może wprowadzió zrniany lub wycofaó złożonąprzez siebie ofertę pod warunkiem,

Że Zamawiający ottzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie
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o wprowadzeniu Zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostai prrygotowane i oznaczone tak

jak oferta. Dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami ,'ZMIANA'' lub

,,WYCOFANIE".

8.7. osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Hanna Wilkus - tel.: (22) 560 24 26, e-mail: hanna.wilkus@imp.edu.pl,

9.TERMIN ZWIĄZAhIIA oFERTĄ

9.l.Wykonawca będzie rvłiązany ofertąprzez okres 30 dni. Bieg terminu zsxtiryania ofertąrozpoczyna

się wraz z upĘwem terminu składania ofert.

9.2.W uzasadnionych prrypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu złłięania ofertą

Zamawiający może tylko raz zwrocic się do Wykonawców o wyrażenie zgody na ptzedłużenie tego

terminu o oznaazony okres, nie dłuższy jednak niz 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1. Kazdy Wykonawca może złoĘó tylko jednąofertę.

10.2. oferta powinna byó sporządzona w ję"yku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewa:żności i podpisanaprzez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

10.3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byó parafowane ptzez osobę (osoby)

podpisujące ofertę oraz opatrzone datami ich dokonania.

10.4. DokumenĘ sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na ję4'k polski,

poświadczo nym ptzez Wykonawcę.

10.5. Wszelkie koszty rutiązane ze sporządzeniem oraz złożeniem ofeĄ ponosi Wykonawca.

10.6. oferta, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącmikami, musi byó sporządzona przez

Wykonawcę według postanowień niniej szej specyfikacj i.

|0.7. Zamauliający zasttzega sobie prawo do odrzucenia ofert w przypadku zaistnienia przesłanek art.

89 ust. 1 ustawy Pzp. o powyższej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiającego zgodnie z art.92 ust. 1 pkt 2 ustawy.

10.8. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

ustawy o zwa|czaniu nieuczciwej konkurencji' co do których Wykonawca zastzeg], nie poźniej niż

w terminie składania ofert, że nie mogą byó udoĘpnione' muszą byó oznaczone klauzulą NIE

IjDoSTĘPMAC INFoRMACJE STANową TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIoRSTWA



W ROZUMIENru ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANru NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

(Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 zpóźn. zm.) i powinny być załączone jako odrębna częśó, nie

złączona z ofertąw sposób trwały.

l0.9. Zarnawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rzetelności danych zavłarĘch w ofercie

i oświadczeniach oraz żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień i informacji w celu ich

potwierdzenia.

10.10. Wszystkie strony oferty powinny byó ponumerowane.

10.11. Jeżeli Wykonawca uwdŻa, że do ptzygotowania oferly niezbędne jest przeprowadzenie wizji

lokalnej, może jej dokonaó po uprzednim ustaleniu terminu zZamawiającym.

11. MIEJSCE oRAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA oFERT.

11.1. ofertę na|eĘ złoĘó w siedzibie Instlrtutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka

3, budynek nr 1, parter, pokój nr 34 (KANCELARIA) w zamkniętej kopercie z adnotacją

,,Modernizacja i rozbudowa sieci InsĘrtutu Mechaniki Precyryjnej'' - NIE OTWIERAĆ

PRZED 14.08.2014 r. do godz. 10:15.

11.2. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamavłiającego przed jego

upĘwem.

11.3. Na kopercie naleĘ wskazać Wykonawcę w sposób umożliwiający zwrot koperĘ bez jej

otwierania w przypadku niedotrzymania podanego terminu.

11.4. ofeĘ złoŻone po terminie Tvraca się bez otwierania po upĘwie terminu przewidzianego na

wniesienie protestu.

11.5. otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.08.2014 r., o godzinie 10:15 w siedzibie Inst5rtutu Mechaniki

Precyzyjnej w Warszawie, ul. Duchnicka 3, budynek nr Ż,I piętro, pokój nr 142.

11.6. otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamavłiający poda kwotę, jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ll.7. Podczas otwarcia ofert podane zostaną imię i nazwisko, nazwa (frrma) oraz adres (siedziby)

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana otaz cena oferty.

11.8. Powyzsze informacje zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie byli obecni prry otwarciu

ofert, na ich pisemny wniosek.
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

12.1. obliczanie ceny oferĘ.

12.1.1.Przez cenę oferty naleĘ rozumieó ryczakową wartość wyrażoną w złotych z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku, którą Zamavłiający jest obowiązany zapłació Wykonawcy za wykonanie

całości przedmiotu zamówienia, obejmującą wsrystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia

łącmie z serwisem gwarancyjnym. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usfug' jeżeli na

podstawie odrębnych przepisów sprzeduŻ towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów

i usfug.

12.1.2. oferowana cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia'

12.l.3. Zamawiający poprawi w tękście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe

w obliczaniu ceny (zgodnie z usta'wą Pzp), nięzłłłocznie zawiadarniając o Ęm wsrystkich

Wykonawców, którzy złoĘli oferty.

12.2. Sposób przedstawienia ceny oferty.

12.2.l. Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym - zaŁącznik nr 1 do SIWZ.

t2.2.2. Cenę oferty naleĘ wylicryó i podaó w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.2.3. Rozliczenia pomiędzy Zamavłiającym a Wykonawcą mogą byó prowadzone tylko w złoĘch

polskich.

13. KRYTERIA ORAZ sPosÓB ocENY oFERT

l3.1. Zamawiający będzie oceniał oferty wedfug następującego kryterium:

- cena oferĘ - waga 100"ń

13.2. oferta z najniższą aeną w danym zadaniu otrzyma 100 punktów (maksymalna ilośó).

Punkty dla pozostĄch ofert zostaną wyliczone zgodnie zponiższymwzorem:

D _ Cmin.

' - cb"d- 
x 1oo Pkt

P - liczba punktów dla badanej oferty

Cmin. _najniŻszaoferowana cena brutto oferty

Cbad. - cena brutto oferly badanej

r@t
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14. ADZIELENIE ZAMOWIENIA

14.|, Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą Pzp oraz

odpowiada wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

atakŻe, zostanie ocenionajako najkorąystniejsza w oparciu o podane vłyżej kryteria oceny ofert.

t4.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93

usta'wy Pzp.

14.3. o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania Zamavłiający zawiadomi wszystkich

Wykonawców w trybie określonym w art.92lub w art. 93 ustawy Pzp.

14.4. Umowę z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie

dłuższym niż 12 dni od dnia zauliadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca

zobowiązanyjest do podpisania umowy w w/w terminie na wezwanie Zanawiającego.

t4.5. JeŻeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie zawrze umowy w sprawie zamówienia

publicznego w terminie, o którym mowa w ust. I4.4, to Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostĄch ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny' chyba Że zachodząprzesłanki do

unieważnienia postępowania.

15. PoUCZENIE o ŚnooxłCH oCHRONY PRAWNEJ.

15.1. w prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy za'warte w dziale VI ustawy Prawo

zamówień publicznych,,Środki ochrony prawnej''.

15.2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie prrysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu

dokonywania oceny spełniania warunków tldziału w postępowaniu, wykluczenia odwofującego

z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofeĘ odwołującego.

15.3. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także nasĘpujące przepisy wykonawcze do

ustawy Pra'łło ząmówień publicznych, tj.: Rozporządzenie Pręzesa Rady Ministrów z dnia Ż2 marca

2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy fozpomawaniu odwołń (Dz. U. Nr 48, poz. 280

z późn. zm: Dz. U. z 2013 r., poz. 232); kozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca

2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich roz|iczartia (Dz. U. Nr 4I, poz. Ż38 ).

16. PosTANowIENIA KoŃcowE.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Pra'wo

zamówień publicznych (tekst jednoliĘ Dz U . z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny.
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Poniższe załączniki stanowią intęralną czEśó specyfikacji:

t.7-ałrymknr 1 - Formularuoferty

2.7ałącnknt 2 - Szczpgołołvy opis przedmiofu zamówienia

3. Załącmik nr 3 _ Forrtularz oświadczenia o zdolności wykonania zanrówienia i o nie podleganiu

wykluczeniu

4. Załąsmtk nr 4 _ Projekt umowy
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