Znak sprawy ZSL.AG.2211-04/10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 000 euro,
realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
roczną sukcesywną dostawę warzyw i owoców do stołówki Zamawiającego znajdującej się na terenie Internatu ZSL w Warcinie.
__________________________________________________________________

Zamawiający:

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,
Warcino 1,
77-230 Kępice

TEL.(0-59) 857-66-01 fax.(0-59) 857-66-02
e-mail: tlwarcino@tlwarcino.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 133 000 EURO

roczną sukcesywną dostawę warzyw i owoców do stołówki Zamawiającego znajdującej
się na terenie Internatu ZSL w Warcinie – CPV: 01120000-4, 01130000-7.
Załączniki do SIWZ:
1)FORMULARZ OFERTY – ZAŁ.NR 1.
2)OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W TRYBIE ART. 22 UST.1 USTAWY – ZAŁ. NR 2.
3)WZÓR UMOWY – ZAŁ.NR 3.

SPORZĄDZIŁA:
KOMISJA PRZETARGOWA
powołana Zarządzeniem Nr 8/2004 Dyrektora ZSL w Warcinie
z dnia 5 października 2004r.

ZATWIERDZIŁ:
(data i podpis kierownik zamawiającego)

03.11.2010r.
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1.0 Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Leśnych w Warcinie,
Warcino 1,
77-230 Kępice

2.0 Tryb udzielenia zamówienia:
2.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
w uproszczonej procedurze ustawowej tj. o wartości szacunkowej poniżej równowartości 133 tys. euro
w trybie przetargu nieograniczonego.
2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ww. ustawy, przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ) oraz powołane
w SIWZ.
2.3 Ilekroć w specyfikacji jest mowa o:
1) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz podmioty te
występujące wspólnie. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2) Zamawiającym - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Leśnych w Warcinie, Warcino1, 77-230
Kępice
3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
4) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).
3.0 Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Przedmiotem zamówienia jest roczna sukcesywna dostawa warzyw i owoców na potrzeby stołówki
znajdującej się na terenie ZSL w Warcinie. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 01120000-4, 01130000-7.
Produkty wskazane w przedmiocie zamówienia muszą odpowiadać Polskim normom.
3.2 Zamawiający dysponuje stołówką, w której z całodziennego wyżywienia korzysta około 300 osób +
osoby dochodzące korzystające z obiadów.
3.3 Zakres przedmiotu dostawy z podziałem na części zamówienia określono w tabeli w Załączniku nr 1 do
SIWZ. Ilości przedmiotu dostawy w każdej części zamówienia oraz w każdym asortymencie są ilościami
szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek
roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych artykułów przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
3.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie ilościowym i
asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie
będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
3.5 W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu dostawy, Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3.6 Wykonawca dostarczać będzie warzywa i owoce transportem własnym do stołówki internatu znajdującej
się na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie.
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3.7 Zamówienie składane będą telefoniczne lub faksem albo pisemnie, co najmniej na 12 godzin przed
dostawą. W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu do 2 godz. od
złożonego zamówienia
3.8 Osoba realizująca dostawę warzyw i owoców obowiązana jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz
samochód typu „chłodnia”, przystosowany i dopuszczony przez Sanepid do transportu produktów
spożywczych. Obowiązki te nie są wymagane w przypadku dostaw ziemniaków, marchwi itp. produktów
rolnych, pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów sanitarnych.
3.9 Wymagany czas dostawy: poniedziałki i środy - w dniach nauki szkolnej lub inne dni żywienia zbiorowego
– w godzinach między 7:00 a 8:00 lub w indywidualnych przypadkach, w terminie uzgodnionym z
Zamawiającym.
3.10 Za zrealizowaną uważa się dostawę zamówionych warzyw i owoców do magazynu stołówki
Zamawiającego, potwierdzoną podpisem magazyniera żywności złożonym na dokumencie Wz.
3.11 Produkty muszą być świeże, oryginalnie zapakowane lub luzem w odpowiednich pojemnikach (dotyczy
niektórych warzyw) i przewożone sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas transportu i
dostawy oraz składowania w magazynie.
3.12 Nie dopuszcza się dostawy produktów o obniżonej wartości do spożycia (widoczne zewnętrznie a także
ukryte wady jakościowe produktów).
3.13 Do zakwestionowania jakości produktów w imieniu Zamawiającego upoważniony jest kierownik
stołówki lub magazynier żywności. Wykonawca uzna każdą reklamację Zamawiającego jako zasadną.
3.14 W sytuacji, w której zamawiający stwierdzi złą jakość produktów (produkty przeterminowane,
niewłaściwie zapakowane lub o niewłaściwym wyglądzie lub smaku) następuje zwrot produktów w
całości lub części.
3.15 Wykonawca odbiera zareklamowany towar samodzielnie, w terminie niezwłocznym.
3.16 Towar o właściwych parametrach jakościowych winien być dostarczony w terminie możliwie
najszybszym, uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający może zrezygnować z dostawy towaru.
3.17 Brak realizacji zamówienia lub odbioru towaru reklamowanego i dostawy towaru o właściwych
parametrach jakościowych, upoważnia Zamawiającego do usunięcia produktów zareklamowanych
i zakupu towaru od innego dostawcy. Koszty związane z tytułu strat Zamawiającego pokryje wówczas w
całości Wykonawca.
3.18 W toku realizacji umowy zawartej z wykonawcą w wyniku niniejszego przetargu Zamawiający rozliczać
się będzie w oparciu o faktycznie dostarczoną dostawę częściową oraz o cenę jednostkową brutto w dniu
dostawy z uwzględnieniem zadeklarowanego w ofercie, stałego w okresie umowy rabatu wyrażonego w
% z zastrzeżeniem, iż w okresie 3 miesięcy licząc od daty udzielenia zamówienia realizacji umowy
następować będzie w oparciu o ceny jednostkowe brutto po uwzględnieniu rabatu nie wyższe niż
zadeklarowane w ofercie Wykonawcy.
3.19 Termin zapłaty za zrealizowane dostawy określa się na 21 dni, licząc od daty wystawienia faktury.
Należności wnoszone będą na wskazane konto wykonawcy.
3.20 Szczegółowe warunki realizacji niniejszego zamówienia określa wzór umowy stanowiący zał. Nr 3 do
SIWZ.
4.0 Informacja o ofertach częściowych i wariantowych.
4.1 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w 2 częściach zamówienia:
1) Część zamówienia NR 1: dostawa ziemniaków,
2) Część zamówienia NR 2: dostawa warzyw i owoców.
4.2 Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
4.3 Szacunkowa wielkość i zakres dostaw w poszczególnych częściach zamówienia określa Załączniku nr 1
do SIWZ.
4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych i zamówień uzupełniających. Treść
oferty musi odpowiadać specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.0 Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
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Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.
6.0 Termin wykonania zamówienia w każdej części zamówienia : 12 miesięcy licząc od daty udzielenia
zamówienia tj. podpisania umowy zawartej w wyniku niniejszego przetargu.
7.0 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków :
7.1 Opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązani są spełnić warunki
udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy .
7.2 Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki udziału w
postępowaniu muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
2) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na załączniku do protokółu postępowania
o udzielenie zamówienia (druk ZP-14) zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o treść
oferty oraz treść SIWZ.
3) Niespełnienie warunków udziału w przetargu stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy
i odrzucenia oferty.
7.3 Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać
w ofercie (wg załącznika Nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
8.0 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
8.1 Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik na 1 do SIWZ wypełniając go
w oferowanym lub oferowanych częściach zamówienia wraz z oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22
ust. 1 ustawy, sporządzonym wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
8.2 W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony
odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
8.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i zobowiązani ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.5 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty
oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzonym wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
8.6 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów
załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie
Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba
lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na
zasadach określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
9.0 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń
i dokumentów.
9.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich
treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie tj. w tym samym dniu
potwierdzona pisemnie.
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9.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli
wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni
przed terminem składania ofert.
9.3 Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez
ujawnienia źródła zapytania.
10.0 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
10.1 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są p. Stefania Orenczak pokój kierownika
stołówki w Internacie tel. (059) 857 – 66 – 01.
10.2 Informacje udzielane będą w dni robocze od godz. 800 do godz. 1500.
11.0 Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie żąda wadium w niniejszym przetargu.
12.0 Termin związania ofertą.
12.1 Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
12.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.
12.3 W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
12.4 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
13.0 Sposób przygotowywania ofert.
13.1 Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę w oferowanej części zamówienia, której treść odpowiada treści SIWZ. Ofertę należy
sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
13.2 Ofertę stanowi formularz oferty wypełniony w oferowanej lub oferowanych częściach zamówienia
(sporządzony wg załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i
dokumentami.
13.3 Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.4 Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentu zawartego w ofercie. Wymaga się pieczątki
lub nazwy Wykonawcy oraz czytelnego podpisu lub imiennej pieczątki i podpisu osoby lub osób
upoważnionych do składania oferty.
13.5 Zaleca się, aby:
1) oferta była spięta (zszyta) w kolejności wskazanej w SIWZ oraz formularzu oferty w sposób
uniemożliwiający dekompletację, a każda zadrukowana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami,
2) poprawki dokonywane były wyłącznie poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem
czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb.
13.5 Kopie dokumentów składanych w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę na każdej zadrukowanej stronie kopii dokumentu.
13.6 Wykonawca winien zamieścić ofertę w oferowanym lub oferowanych częściach zamówienia w
wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:
1) będą zaadresowane na Zamawiającego,
2) będą posiadać oznaczenia:
5
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OFERTA
na dostawę warzyw i owoców do ZSL w Warcinie
13.7 Poza ww. oznaczeniami, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę, adres Wykonawcy, aby można
było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie do składania ofert.
13.8 Wykonawca ma prawo w terminie do składania ofert dokonać zastrzeżenia w zakresie nie udostępniania
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy.
13.9 Wykonawca może przed terminem do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem do składania ofert.
13.10 Zmiany w ofercie wprowadzone przed terminem do składania ofert stają się integralną częścią oferty.
Zmiany należy zamieścić i opakować zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, z dopiskiem:
„ZMIANA”. Zapis pkt 13.6 - 13.8 SIWZ stosuje się odpowiednio.
14.0

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie szkoły w terminie do dnia: 15
listopada 2010r. do godz. 10.00.
14.2 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się
Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
14.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali kominkowej w dniu: 15 listopada 2010r.
o godz. 10.15.
14.4 Otwarcie ofert jest jawne.
15.0 Opis sposobu obliczenia ceny w każdej oferowanej części zamówienia.
15.1 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie ceny łącznej obejmującej całość zamówienia
w oferowanej części zamówienia poprzez wypełnienie formularza cenowego zawartego w tabeli
załącznika nr 1 do SIWZ wraz ze wskazaniem:
1) cen jednostkowych netto i brutto w każdej pozycji dot. asortymentu dostawy w oferowanej części
zamówienia z dnia: 12 listopada 2010r. bez uwzględnienia rabatu,
2) deklarowanego rabatu wyrażonego w %, stałego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego,
3) cen jednostkowych brutto za realizację przedmiotu zamówienia w oferowanej części zamówienia z
uwzględnieniem rabatu.
15.2 Ceny zawarte w ofercie w oferowanej części zamówienia mają być wyrażona w PLN zgodnie z polskim
systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
15.3 Ceny jednostkowa brutto z uwzględnieniem rabatu zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania
niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym w szczególności koszty transportu
i rozładunku każdej dostawy częściowej oraz podatek VAT w ustawowej wysokości.
15.4 Oferowany rabat zostanie wprowadzony do umowy i przez okres realizacji umowy nie będzie podlegał
zmianom.
16.0 Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym
a wykonawcą.
Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.
17.0 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w każdej części
zamówienia wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
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17.1 Kryteria oceny ofert w każdej części zamówienia i ich znaczenie:
CENA
100 %
17.2 Sposób oceny ofert w każdej części zamówienia.
Ocenie w oparciu o ww. kryterium oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium CENA ofercie, która
zaoferuje najniższą cenę brutto po uwzględnieniu rabatu. Punkty w pozostałych ofertach zostaną
wyliczone ze wzoru:
Najniższa oferowana cena spośród wszystkich ofert
C= ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 100 %
Cena ofertowa badanej oferty
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
17.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
18.0 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w każdej części
zamówienia w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.1 O wyborze oferty w każdej części zamówienia zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz jej cenę.
18.2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą. Data i miejsce zawarcia umowy zostanie wskazane w zawiadomieniu o wyborze oferty
skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
18.3 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
19.0 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.0 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.
20.1 Wszelkie zobowiązania Wykonawcy dot. realizacji niniejszego zamówienia określone są w projekcie
umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
20.2 Projekt umowy - Załącznik Nr 3 do SIWZ jest wiążący i nie podlega żadnym negocjacjom. Przyjęcie
warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem postanowień ww. umowy.
21.0 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
21.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
21.2 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania
przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny
protest do Zamawiającego.
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21.3 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem
terminu składania ofert.
21.4 Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
21.5 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.
21.6 Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.
Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
21.7 Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.
21.8 Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu
lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania
Zamawiającego.
21.9 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis.
21.10 O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu zespół arbitrów orzeka wyrokiem. W pozostałych
przypadkach zespół arbitrów wydaje postanowienie.
21.11 Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku.
21.12 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze
przysługuje skarga do sądu.
21.13 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
21.14 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
21.15 Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia
skargi do sądu.
21.16 Sąd oddala skargę, jeżeli jest ona bezzasadna. W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone
orzeczenie i orzeka, co do istoty sprawy.
21.17 Od wyroku sądu kasacja nie przysługuje.
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