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Rozdział I:
OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO.
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
KRS: 0000134048
NIP: 675-00-01-774
REGON: 000032603
tel/fax +48 12 631 71 00 /+48 12 633 94 90
strona internetowa: www.ios.krakow.pl
e-mail: ios@ios.krakow.pl; przetargi@ios.krakow.pl;
godziny pracy: 8:00 - 16:00
Rozdział II:
TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn.
zm.), o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej
ustawy.
Rozdział III:
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiot zamówienia stanowią usługi telekomunikacyjne. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia zawiera OIPS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
Oznaczenie CPV: 64211000-8, 642111100-9, 642111200-0.
Rozdział IV:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie należy realizować od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2018 roku.
Rozdział V:
OFERTY CZĘŚCIOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział VI:
OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział VII:
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział VIII:

OZNACZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENY
ICH SPEŁNIANIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Wykonawca winien wykazać, iż prowadzi działalność telekomunikacyjną zgodnie z ustawą z dnia
16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm.) i
posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – na podstawie art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu
o złożoną kopię wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaświadczenia o
wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm.).

2) W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania
zamówienia, Zamawiający nie ustanawia szczególnego warunku.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o
złożone w trybie art. 44 ustawy oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
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3) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym niezbędnym do należytego wykonania
zamówienia, Zamawiający nie ustanawia szczególnego warunku.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o
złożone w trybie art. 44 ustawy oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia, Zamawiający
nie ustanawia szczególnego warunku.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o
złożone w trybie art. 44 ustawy oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
5) W zakresie sytuacji finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia, Zamawiający nie
ustanawia szczególnego warunku.
Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o
złożone w trybie art. 44 ustawy oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w przepisie
art. 23 ustawy, Wykonawcy zobowiązani są wykazać, iż suma potencjału ekonomicznego,
technicznego oraz doświadczenia, odpowiada wymaganiom określonym w pkt. 1 ppkt. 1 – 5
niniejszego rozdziału.
3. Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie
przepisu art. 24 ustawy, a oferty przez nich złożone, uznane za odrzucone na zasadzie art. 24 ust. 4
ustawy.
Rozdział IX:

DOKUMENTY
LUB
OŚWIADCZENIA
WYMAGANE
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU.
1. Poza oświadczeniem dotyczącym spełniania warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
1) W celu potwierdzenia warunku opisanego w pkt. 1 Rozdziału VIII SIWZ, Wykonawca składa
kopię wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaświadczenia o wpisie do
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004
roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, z późn. zm.).
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
Wykonawca składa:
a) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego ze względu na formę organizacyjno – prawną rejestru, lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów podlegających
obowiązkowemu wpisowi do odrębnego rejestru lub ewidencji;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające iż
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert – dotyczy wszystkich Wykonawców bez względu na formę
organizacyjno – prawną w jakiej prowadzona jest działalność;
UWAGA: W przypadku stwierdzenia zaległości, zamiast dokumentu o którym mowa w ppkt. 2 lit c),
należy złożyć zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, iż Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert – dotyczy wszystkich Wykonawców bez
względu na formę organizacyjno – prawną w jakiej prowadzona jest działalność;
UWAGA: W przypadku stwierdzenia zaległości, zamiast dokumentu o którym mowa w ppkt. 2 lit. d),
należy złożyć zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 4 pkt. 14
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2011, nr 34,
poz. 173), albo informację dotyczącą braku przynależności do grupy kapitałowej;
2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
składa odpowiednio:
1) zamiast dokumentu określonego w pkt. 1 ppkt. 2 lit b) – dokument wystawiony w kraju w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2) zamiast dokumentów określonych w pkt. 1 ppkt. 2 lit. c) i d) – dokument wystawiony w kraju w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, iż nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a w przypadku istnienia
zaległości dokument potwierdzający uzyskanie przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia
lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 2, Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie
dotyczące okoliczności wskazanych w pkt 2 ppkt. 1) i 2), złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. W
zakresie dat wystawienia, postanowienia pkt. 2 stosuje się.
Rozdział X:
WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział XI: ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XII: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się
wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
Rozdział XIII: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy.
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, THE INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37a,
tel. dyr. +48 12 63 17 100 ⋅ fax +48 12 63 39 490 ⋅ www.ios.krakow.pl ⋅ ios@ios.krakow.pl

4

2. Ofertę wraz z będącymi jej integralną częścią załącznikami, należy sporządzić ściśle według
postanowień niniejszej specyfikacji.
3. Oferta winna być napisana w języku polskim, w sposób trwały – gwarantujący odczytanie treści (przy
użyciu komputera, maszyny do pisania, lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem).
4. Zaleca się sporządzenie oferty na drukach lub ściśle według wzorów FORMULARZA
OFERTOWEGO stanowiącego Załączniki Nr 2 do SIWZ oraz Załącznika Nr 3 do SIWZ –
FORMULARZA CENOWEGO.
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ oświadczenia i dokumenty, przy
czym:
1) kopie dokumentów winny być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem i
opatrzone stosowną adnotacją lub pieczęcią;
2) dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z poświadczonym przez
Wykonawcę tłumaczeniem na język polski;
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów
składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z
odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6 i 7 powinno być przedstawione w formie oryginału lub
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza
lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy,
zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną
do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru
Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę
powinny być podpisane przez pełnomocnika.
10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i
nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska,
to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska
podpisującego.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty winny być parafowane przez osoby/-ę składające/-ą
ofertę oraz opatrzone datami ich wprowadzenia.
12. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty według formuły „kolejny numer strony/ilość
wszystkich stron” oraz zabezpieczenie przed zdekompletowaniem poprzez zszycie lub zbindowanie
oferty.
13. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie (poza kopertą firmy kurierskiej), opisanej
w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, oznaczenie Wykonawcy oraz dopisek: „Oferta
na usługi telekomunikacyjne. Sprawa: ZP/0002/PU/2014. Nie otwierać przed 25 sierpnia 2014
roku.”
14. 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
oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Rozdział XIV: SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami:
1) wszelkie wnioski i oświadczenia Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, faksem na nr
+48 12 633-94-90 lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@ios.krakow.pl;
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2) wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38
ustawy;
2. Każda ze stron, na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) Michał Kolasa, tel. 0126317175, e-mail: michal.kolasa@ios.krakow.pl;
2) Robert Kochański, tel. 0126317201, e-mail: robert.kochanski@ios.krakow.pl;
Rozdział XV: ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Rozdział XVI: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 37a, Budynek „F”, Kancelaria
Ogólna pok. 208 w terminie do 25 sierpnia 2014 roku godzina. 10:00.
UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina złożenia
oferty w Kancelarii Ogólnej, Budynek „F” pok. 208, p I, ul. Wrocławska 37a.
Rozdział XVII: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 37a, Budynek „F”, Sala Rady
Naukowej pok. 220, p I, w dniu 25 sierpnia 2014 roku o godzinie 10:15.
Rozdział XVIII: SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
Cenę należy określić w złotych polskich brutto według zasad opisanych w Załączniku Nr 3 do SIWZ.
Rozdział XIX: KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
OFERT.
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryterium:
1) kryterium finansowe (najniższa cena) – 100 % wagi. Zamawiający przyzna wartości punktowe
dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną
wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP - wartość punktowa,
WONC - wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej. W przypadku złożenia
oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług VAT w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub usług, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług VAT, który miałby
obowiązek wpłacić według stawek i zasad obowiązujących dla przedmiotu zamówienia w kraju
Zamawiającego.
Rozdział XX: FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania i zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX
SIWZ.
2. O dokonaniu wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy
złożyli oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego oferta
została wybrana oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, albo imię i nazwisko, siedziby albo
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
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5.

6.
7.

8.
9.

2) Wykonawcach wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi
zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, Zamawiający dokona wyboru oferty spośród
pozostałych ofert bez ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem podpisania umowy – dotyczy Wykonawców nie
podlegających wpisowi do odrębnego rejestru (jednoosobowy przedsiębiorca, wspólnicy spółki
cywilnej);
2) pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów –
dotyczy wszystkich Wykonawców.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust.
1 i ust. 1a ustawy.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert;
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w punkcie 3, Zamawiający umieści także w swojej
siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej www.ios.krakow.pl .
Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostało
przekazane w sposób określony w Rozdziale XIV SIWZ, lub po upływie 10 dni, jeżeli zawiadomienie
zostało przekazane w sposób inny aniżeli wskazany w Rozdziale XIV SIWZ. Zamawiający może
zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni, jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta, nie odrzucono
żadnej oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Rozdział XXI: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
Istotne postanowienia umowy zawiera Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Rozdział XXII: UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonywanie zamierza
powierzyć podwykonawcy.
Rozdział XXIII: POUCZENIE O ŚRODKACH PRAWNYCH.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013
r., poz. 907, z późn. zm.).
Rozdział XXIV: POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z
2013 r., poz. 907, z późn. zm.).
Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 – Formularz oferty.
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Załącznik Nr 3 – Formularz cenowy.
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy, dotyczące braku podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Załącznik Nr 6 – Istotne postanowienia umowy.
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