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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

do zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego 
„ZAKUPU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE” 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164). 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II 95-015 GŁOWNO 
UL. KARASICKA 51, zwany dalej Zamawiającym 
tel. (042) 716-43-77, 716-30-01 tel./fax (042) 719-41-65 
www.dps.glowno.pl mail: dps@dps.glowno.pl 
 
II. Rodzaj zamówienia i tryb udzielenia zamówienia 
Roboty budowlane 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest „ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE”  a w szczególności: 
1) wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych, niezbędnych analiz, 
koncepcji i ekspertyz, opracowanie i wykonanie zgodnie z wymogami prawa dokumentacji 
projektowej w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. (koncepcji, dokumentacji 
wykonawczej i powykonawczej), 
2) demontaż i utylizacja starych urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru, 
3) wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę 
i zaakceptowanego przez Zamawiającego nowego systemu chroniącego obiekt, 
4) dostawa, zainstalowanie i zaprogramowanie centrali SSP, budowa nowego okablowania, 
5) dostawa i zainstalowanie nowych urządzeń inicjujących przekazywanie informacji  
o wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych;  
6) przetestowanie systemu pod kątem poprawności działania, 
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7) przekazanie wraz z dokumentacją wszystkich licencji, kluczy, haseł do zainstalowanego 
systemu, serwisowanie systemu w okresie 36 miesięcznej gwarancji nie rzadziej niż raz na 3 
m-ce, 
8) montaż i dostawa drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, zintegrowanie ich  
z nowym systemem tzn. monitorowanych i sterowanych przez centralę SSP, 
9) wyposażenie wybranych okien klatki schodowej bocznej w siłowniki do doprowadzenia 
powietrza z zewnątrz, 
10) wykonanie nowej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu uwzględniając 
specyfikę pracy i możliwości nowego systemu SSP zatwierdzoną przez osobę uprawnioną 
odrębnymi przepisami w tym zakresie; 
11) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji nowego 
Systemu Sygnalizacji Pożaru, 
12) zainstalowanie 4 par drzwi dymoszczelnych w linii dźwigu windowego na I i II piętrze 
otwierających się w kierunku hallu, posiadających samozamykacze i elektrotrzymacze oraz 3 
par drzwi przeciwpożarowych w piwnicy wyposażonych w: 

1. instalowane w przejściu komunikacyjnym w piwnicy w samozamykacz i odporność 
ogniową EI 30, 
2.instalowane w przejściu w piwnicy w samozamykacz i odporność ogniową EI30, 

 3. instalowane przy wejściu do maszynowni dźwigu windowego osobowego na   
 poziomie  piwnicy w samozamykacz elektrotrzymacz i regulator kolejności 
 zamykania skrzydeł. 
Wszystkie drzwi wyposażone w elektrotrzymacz muszą być podłączone do centralki 
sterującej zintegrowanej z centralą SSP. 
13) zabudowanie otworu windy towarowej na poziomie piwnicy i kuchni suchą zabudową 
kartonowo gipsową w klasie EI30 -8 m² powierzchni, 
14) zabudowanie przestrzeni okiennych na poziomie parteru przy wejściu bocznym - 6m² 
zabudową ogniotrwałą w klasie EI 60, 
15) zabudowanie okien na pierwszym i drugim piętrze w skrzydle prostopadłym do budynku 
głównego znajdujących się w odległości mniejszej niż 4 m od ścian budynku głównego do 
klasy ogniotrwałości E 60 – 4 m², 
16) montaż napowietrzaczy w wybranych projektem oknach klatki schodowej. 
 
Szczegółowy opis zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.  
Prace konieczne do wykonania umowy, a nie objęte zamówieniem nie stanowią robót 
dodatkowych.  
Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.  
 
IV. Termin wykonania zamówienia  
Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 października 2016 r.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków  1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wy-
konywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 
jeżeli Wykonawca 
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a)posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług 
ochrony osób i mienia, w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elek-
tronicznych urządzeń i systemów alarmowych określoną w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz.1221 ze zm.).  
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy  
i doświadczenia koniecznych do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co 
najmniej  
1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu dostawy i montażu instalacji sygnalizacji 
alarmu pożaru w obiekcie kategorii ZL (budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi) o wartości min. 100 
000 PLN brutto.  
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub 
będzie dysponował co najmniej trzema osobami, które będą wykonywać zamówienie, gdzie 
każda z tych osób posiada uprawnienia SEP oraz co najmniej jedną osobą posiadającą 
certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania i instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru 
wydany przez SITP/ITB/CNBOP określony w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.  
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).  
 
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniej sytuacji ekonomicznej 
potrzebnej do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 150 000,00 PLN 
(słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) oraz zobowiąże się do przedłużenia posiadanego 
ubezpieczenia na okres trwania umowy z zachowaniem co najmniej warunków aktualnego 
ubezpieczenia złożonego w ofercie.  
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków.  
7. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania 
umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  
8. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, 
Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków  
o których mowa w ust. 1–4.  
9. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 p.z.p. 
zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.  
10. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na 
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie 
spełnia. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
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potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  
 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. V 
ust. 1–4, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:  
 
1) formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ; 
2) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 4A do specyfikacji;  
3) kopii aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług 
ochrony osób i mienia, w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu 
elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 
V ust. 1a specyfikacji,  
4) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów 
dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
 i prawidłowo ukończone, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. V ust. 2 niniejszej 
specyfikacji.  
5) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. V ust. 
3 niniejszej specyfikacji oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  
 6) oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. V 
ust. 3 specyfikacji;  
7) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w pkt. V ust. 4 
specyfikacji. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
warunku. 
 
2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 są: 
 
1) poświadczenie, że robota budowlana została wykonana należycie, wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana;  
2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 
o którym mowa w pkt. 1; 
 
3. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 3 i 4 powinny zawierać pełen zakres informacji, 
pozwalający Zamawiającemu dokonać jednoznacznej oceny spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. V ust. 2 i 3 specyfikacji.  
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 p.z.p., Zamawiający żąda 
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następujących dokumentów:  
 
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 4B do 
specyfikacji;  
2) informacji o przynależności bądź o nie przynależności do grupy kapitałowej w związku  
z art. 24 ust. 2 pkt. 5 p.z.p., której wzór stanowi załącznik nr 4C do specyfikacji;  
3) 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 
p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 – składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.  
8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  
9. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. V ust. 2 i 3 
specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
p.z.p. Zamawiający wymaga złożenia (oryginału) pisemnego oświadczenia tych 
podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
10. Wykonawca złoży oświadczenie, że zobowiąże się do przedłużenia posiadanego 
ubezpieczenia na okres trwania umowy z zachowaniem co najmniej warunków aktualnego 
ubezpieczenia złożonego w ofercie.  
11. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie do złożenia dokumentów 
wymienionych w ust. 2 jest zobowiązany każdy z wykonawców występujących wspólnie 
(zależnie od statusu podmiotu).  
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
  
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, odpowiednio pod adres: 
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II 95-015 GŁOWNO, 
UL. KARASICKA 51; 
fax (042) 719-41-65 
mail: dps@dps.glowno.pl 
 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu 
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu składania ofert. 
3. Zapytania dotyczące treści SIWZ należy składać nie później, niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa terminu składania ofert.  
4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy są:  
Jakub Hajduk 
VIII Wymagania dotyczące wadium  Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium w przedmiotowym postępowaniu.  
IX. Informacja dotycząca zaliczek na poczet wykonania zamówienia  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
X. Termin związania ofertą  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert.  
 
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.  
2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
3. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.  
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
5. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie, na papierze przy użyciu 
techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, 
długopis itp.). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język 
polski przez Wykonawcę.  
6. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe 
zdekompletowanie.  
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie 
podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.  
8. Zaleca się, aby oferta została złożona na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją 
stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.  
9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia.  
10. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną 
do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.  
11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych 
załączonych do oferty dokumentów.  
12. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec 
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w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną 
część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną 
tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu 
oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”.  
13. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
upoważnionego do podpisania oferty.  
14. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.  
15. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.  
16. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem 
telefonu (może być pieczęć) i zaadresowane:  

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ im JANA PAWŁA II  
ul. KARASICKA 51, 95-015 GŁOWNO 

OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
W GŁOWNIE” 

 NR SPRAWY; DPS.D.21.210.1.2016 
 
17. Oferty składane pocztą powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak, aby jej 
rozpakowanie w sekretariacie Domu nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie 
zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed 
terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.  
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  1. Miejscem składania ofert jest Dom Pomocy Społecznej w Głownie im Jana Pawła II,  
95-015 Głowno ul. Karasicka 51, sekretariat – parter.  
2. Termin składania ofert upływa 26-07-2016. godzina 10.00.  
3. Miejscem otwarcia ofert jest Dom Pomocy Społecznej w Głownie im Jana Pawła II , 
Głowno ul. Karasicka 51, pokój konferencyjny.  
4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 26-07-2016 godzina 10.30.  
5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  
6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie 
przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o 
zmianie, bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści 
odpowiednio – „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.  
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny  1. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, zawartego w programie funkcjonalno użytkowym (pfu) będącego załącznikiem 
nr 2 do specyfikacji (siwz).  
2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie koszty, opłaty jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.  
3. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 
XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium 
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ceny o wadze 90% oraz gwarancji o wadze 10%.  2. Cenę oferty należy ustalić jako ryczałtową dla całego zakresu zamówienia. Ustawa z dnia 
23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 2016 poz. 830 z późn. zm.) Kodeks cywilny w art. 632 określa 
ten rodzaj wynagrodzenia następująco: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 
ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 
chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów 
tych prac.” 
3.Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie prace NIEZBĘDNIE DO 
WYKONANIA ZADANIA I PRACE OKREŚLONE I ZAWARTE W SIWZ I PFU oraz 
pozostałe mające wpływ na kompletność wykonania zamówienia włącznie z utrzymaniem 
placu budowy  
4.4. W cenie ryczałtowej Wykonawca winien także uwzględnić koszty niezbędnych 
odbiorów, koszty sporządzenia projektu, projektu organizacji robót i innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
5.Ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą: 
Kryterium: cena – waga 90% 

 punktacja od 0 pkt. do 90 pkt – najniższa cena 90 pkt. pozostałe proporcjonalnie do 
najniższej ceny. 

 
Do wyliczenia wg wzoru:    

               Najniższa oferowana cena (N.) 
                                               C      =  ---------------------------------------    x  90 pkt. 
                                                                 Cena badanej oferty (B.) 
gdzie: 
C – punkty badanej oferty 
N. – najniższa oferowana cena 
B. – cena badanej oferty 
 
Kryterium: gwarancja – waga 10% 

 punktacja od 0 pkt. do 10 pkt. – najdłuższy okres gwarancji 10 pkt. pozostałe propor-
cjonalnie do najdłuższej gwarancji. 

 
Do wyliczenia wg wzoru:    

                    Gwarancja badanej oferty (Gb) 
                                                G     =   -----------------------------------------------   x  10 pkt 
                                                            Najdłuższy okres oferowanej gwarancji (Gn) 
gdzie: 
G – punkty badanej oferty 
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Gn – najdłuższy okres oferowanej gwarancji 
Gb – okres gwarancji badanej oferty 
UWAGA: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być 
krótszy niż 36 miesięcy. 
Przy okresie gwarancji dłuższym niż 36 miesięcy, do celów punktacji w przedmiotowym 
kryterium zostanie przyjęta wartość 36 miesięcy. 
 
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, sie-
dzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasad-
nienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyzna-
ną ofertom; 

 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, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie: 

1) oszczędności metody wykonywania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. 
O minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze  zm.). 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  
 
9. 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, z zastrzeżeniem 
art. 87, dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
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10. Zamawiający poprawi w ofercie: 
 oczywiste omyłki pisarskie, 
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził 
się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, nie powodującej istotnej zmiany w treści oferty będzie podlegała 
odrzuceniu. 
12. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po 
przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki 
niniejszej SIWZ oraz Ustawy, która uzyska największą liczbę punktów. 
13. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający 
nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 
14. Zaoferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie niezmienna 
do końca trwania umowy na realizację zadania, przy czym w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku od towarów i usług cena ulega waloryzacji o wartość podatku według stawki 
liczonej zgodnie z obowiązującą ustawa o tym podatku. 
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, zgodnie z art. 92 p.z.p.:  
1) niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli 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 i łączną punktację;  
2) niezwłocznie po wyborze zamieszcza informację, o której mowa w pkt. 1 na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 p.z.p., jednak nie później niż przed upływem terminu 
związania ofertą.  
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 p.z.p., na zasadach określonych w art. 94 ust 
2 p.z.p.  
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i 
miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy.  
 
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem 
umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 
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 Zabezpieczenie może być wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust.1 ustawy p.z p 
.p. 
Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy p.z.p. 
Po wykonaniu przedmiotu umowy 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 
przedmiotu umowy będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni. Pozostałe 30% kwoty 
zabezpieczenia będzie zatrzymane z tytułu rękojmi obejmującej okres od dnia odbioru 
końcowego do ustalonego terminu gwarancji. Po tym okresie, w ciągu 15 dni kwota ta będzie 
zwrócona Wykonawcy. 
 W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy 
w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, jednak zostanie pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 
 W przypadku ofert składanych wspólnie zabezpieczenie wniesione w formach 
przewidzianych w art. 148 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 musi jasno stwierdzać, że zabezpiecza umowę 
zawartą z Zamawiającym przez podmioty składające ofertę wspólną (przez Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). 
 Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń w formie poręczeń lub gwarancji 
muszą one zawierać: 

 Oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik 
Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub 
gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie i niezwłocznie, po 
otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego; 

 Postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 
umowy lub robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy nie 
uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
gwarancji; 

 Oświadczenie, że zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej zmianie, 
uzupełnieniu czy modyfikacji; 

 Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca jest zobowiązany przedłożyć polisę, 
a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 PLN na cały 
okres obowiązywania umowy, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia wygasa 
w trakcie obowiązywania umowy – oświadczenie o utrzymaniu ubezpieczenia, 
o którym mowa wyżej, do dnia realizacji przedmiotu umowy, za taki dzień uważa się 
dzień odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

XVII. 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   Zawarcie umowy 
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 Zamawiający przedkłada wzór umowy (załącznik nr 3 SIWZ) w ramach dokumentów 
składających się na SIWZ celem zawarcia umowy określającej szczegółowe warunki 
kontraktu na realizację przedsięwzięcia. 

 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób 
określony w art. 94 ustawy p.z. p. 

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze 
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie 
umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

 Zmiana umowy: 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
  Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

 przedłużenia terminu realizacji; 
 terminów płatności; 
 Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień umowy pod warunkiem, że 

zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego lub (w przypadku zmiany terminu 
realizacji zadania) wynikać będą z okoliczności nieprzewidzianych i niezawinionych 
przez Wykonawcę (warunki pogodowe, odmienne od przyjętych w dokumentacji 
warunki terenowe, zwłoka lub odmowa w wydaniu pozwoleń i uzgodnień przez 
odpowiednie urzędy, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej. 

 Zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko poprzez zawarcie pisemnego 
aneksu pomiędzy stronami pod rygorem nieważności. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia  Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, w okolicznościach i na zasadach 
określonych w dziale VI p.z.p.  
XIX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  
XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 p.z.p.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 
XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  1. Adres e-mail:dps@dps.glowno.pl 
2.Strona internetowa zamawiającego: www.dps.glowno.pl 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między Zamawiającym a Wykonawcą  
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Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich.  
XXIV. Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podstawie art. 91b ust. 
1 p.z.p.  
XXV. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
Zamawiający przewiduje ich zwrot  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty 
przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.  
XXVI. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą 
Wykonawca powierzy podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie 
rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia 
podwykonawcom.  
XXVII. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom  Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom.  
 
Głowno 11-07-2016 
 
 
         
         Zatwierdzam: 
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Załączniki   
 
Załącznik 4A do SIWZ 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
o zamówienie publiczne. 

 
 
 

Ja/My 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
reprezentując wykonawcę 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
będąc uczestnikiem postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na: 
 „ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE” 
  
oświadczam/y, że podmiot/podmioty*, który reprezentuję/my spełnia warunki 
udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
        Podpis wykonawcy 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 4B do SIWZ 
 
 
 OŚWIADCZENIE 

 
 o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne. 

 
 
 

Ja/My 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
reprezentując wykonawcę 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________będąc uczestnikiem postępowania o udzielnie zamówienia 
publicznego na:   
 „ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE” 
 oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o 

zamówienie publiczne podmiotu który reprezentuję/my w okolicznościach, o 
których mowa wart. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
        Podpis wykonawcy 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 4C do SIWZ 
 

INFORMACJA 
 
 
Ja/My 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
reprezentując wykonawcę 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________będąc uczestnikiem postępowania o udzielnie zamówienia 
publicznego na:   

„ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE” 

 
1)oświadczam/y, że podmiot/podmioty*który reprezentuję/my nie należy do 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.);* 
 
2)w związku z tym, że należę do grupy kapitałowej, przedstawiam listę 
podmiotów  
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego  
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z 
późn.zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy p.z.p.:* 
 
Lp. Nazwa(firma),albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu 
  
  
  
  
  
 
         Podpis wykonawcy 
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*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 5  
         

 
 
 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest  

 „ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE” 
 
 
 
L p. Rodzaj roboty budowlanej* Przedmiot zamówienia 

(zakres określony w 
pktV ust2 SIWZ) 

Data realizacji roboty 
budowlanej 

 
Wartość  Odbiorca 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
 
 
*- na potwierdzenie wykonanej roboty budowlanej Wykonawca dołącza do wykazu dowody określone w pkt VI ust. 1 pkt 3 ust. 2 SIWZ. 
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            Podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela 
Załącznik 6 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  „ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE” 
 
L p. Imię i Nazwisko Posiadane kwalifikacje 

(zakres określony w pkt V 
ust2 SIWZ) 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Podstawa do 
dysponowania osoba 
(umowy cywilno-prawne, 
udostępnienie przez inny 
podmiot) 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
 Oświadczam, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z 
wymogami określonymi w pkt V ust. 3 specyfikacji 
 
 
            Podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela 
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Załącznik nr 1 
 
Pieczęć wykonawcy/-ów    _______________dnia 
_______________r. 
 
 
 
 
 FORMULARZ OFERTY 

 
       Dom Pomocy Społecznej  

       im.Jana Pawła II 
       95-015 Głowno ul.Karasicka 51 

      www.dps.glowno.pl   dps@dps.glowno.pl 
 Ja (my)[imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę]: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________ 
działając w imieniu i na rzecz wykonawcy 
 
Pełna nazwa 

firmy lub 
imię i 

nazwisko 
wykonawcy 

 

REGON  
NIP  

Adres/telefon
/fax/adres e-

mail 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: „ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU DLA DOMU 

POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOWNIE” 
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1.Oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i postanowieniami 
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę brutto (z VAT):  
 
Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy za cały okres jej obowiązywania 
wynosi:  
 
_________________________________PLN brutto (z VAT) 
 
 
słownie:____________________________________________________________________
_____ 
 
2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie i 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016r. 
 
4.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  
 
5.Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a 
w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych 
dla zamawiającego w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż 
do końca okresu związania ofertą 
 
6.Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym 
uczestnikom postępowania 
 
7.Przewidujemy powierzenie wykonania następującej części zamówienia podwykonawcom:  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 
8.Na komplet załączników do oferty składają się (należy wpisać nazwę i oznaczenie 
załączanego dokumentu): 
Lp Nazwa dokumentu Załącznik nr 
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       Podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela 


