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…………………………………… 
    pieczęć Zamawiającego   

 
 
 
Znak sprawy: IZP.271.13.2016 
                                           
 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 

Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą folderu promującego ofertę 
gmin Szlaku Jana III Sobieskiego oraz dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu „Marka 

lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” 
 

 
 

Postępowanie o udzieleniu zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ. 

 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 
 
 
                       ZATWIERDZAM: 
 
 

………………………………………. 
(podpis Kierownika Zamawiającego) 

 
 
 
 

 
Rybczewice, czerwiec 2016 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Gmina Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich 
Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 
NIP Gminy Rybczewice: 712-292-64-46 
REGON: 431020003 
nr telefonu (81) 58 44 461 
nr faksu (81) 81 58 44 474 
Godziny urzędowania Urzędu Gminy Rybczewice:  
poniedziałek godz. 9.00 – 17.00, wtorek - piątek godz. 8.00 – 16.00. 
Adres poczty elektronicznej: urzad@rybczewice.pl 
Strona internetowa Zamawiającego: www.rybczewice.pl 

                                           
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 
j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą lub Pzp. 

2.2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

− Biuletyn Zamówień Publicznych – w dniu 14.06.2016 r. pod numerem: 85229-2016. 

− strona internetowa Zamawiającego – http://www.bip.rybczewice.pl 
− tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z 
oprawą folderu promującego ofertę gmin Szlaku Jana III Sobieskiego oraz dostawą do siedziby 
Zamawiającego w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na 

Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. 
3.2. Przedmiotu zamówienia obejmuje: 

Wykonanie folderu, w polskiej i angielskiej wersji językowej. W folderze oprócz merytorycznych tekstów  
i danych powinien się znaleźć obszerny materiał zdjęciowy. Szczegółowy opis standardu wydawniczego 
zamówienia: 

− format 200/200mm, 
− objętość 80 stron, 
− oprawa twarda klejona, 
− środki papier kreda silk 150g/m2, 

− oklejka okładki kreda silk 130 g/m2 – folia mat + lakier wybiórczy UV, 
− wyklejka okładki offset 140 g/m2, 
− zadruk środki CMYK 4+4, 
− zadruk oklejka CMYK 4+0, 

− zadruk wyklejka CMYK 4+1, 
− tektura 2mm, 
− nakład: 600 egz. 

3.3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych 
oraz częściowo materiał ilustracyjny w postaci zdjęć oraz elementów graficznych takich jak logotypy gmin 
partnerskich i sponsorów. Pozostały materiał zdjęciowy niezbędny do powstania albumu Wykonawca 
uzupełni z własnych źródeł.  

3.4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do: 

− zredagowania tekstów przekazanych przez Zamawiającego, 
− tłumaczenia tekstów na język angielski, 
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− przeprowadzenia korekty językowej, 
− wykonania projektu graficznego publikacji, 
− opracowania spójnego layoutu, na bazie poprzedniego wydawnictwa tego typu, z uwzględnieniem 

nowych trendów wydawniczych, 

− zaprojektowania makiety, zaprojektowania okładki,  
− fotoedycji (wyboru zdjęć ze stocku, od agencji i innych źródeł), 
− zakupu licencji na ilustracje, 
− obróbki cyfrowej ilustracji, 

− składu i łamania, 
− koordynacji produkcji, 
− nakładzie druk i oprawa albumu, 
− dostarczenia gotowych folderów w jedno miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3.5. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach 
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej. 

3.6. Klasyfikacja przedmiotu umowy według wspólnego słownika zamówień (CPV) 
Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 79800000-2  Usługi drukowania i powiązane. 
 79822500-7  Usługi projektów graficznych. 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW. 
5.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 
5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek posiadania.  
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia.  
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  
5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

5.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
5.3.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 muszą zostać spełnione przez 

wykonawców łącznie. 
5.3.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy  

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp musi zostać wykazany przez 
każdego z wykonawców. 

5.4. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24  ustawy. 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY. 

6.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika Nr 2 do 
SIWZ) dotyczących: 
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6.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania. 

6.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 
6.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

6.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

6.3. Dokument, wymagany w pkt 6.2 winien określać w szczególności: 
6.3.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
6.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
6.3.3. charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
6.3.4. zakres i okres udział innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

6.4. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy: 
6.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika Nr 3 do SIWZ). 
6.4.2. Aktualny odpis 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 ustawy, wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.4.2. 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

6.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5. zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.7. Dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 
6.7.1. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz 184) albo informacja o 
tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 4 do SIWZ). 

6.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie: 
6.8.1. oświadczenie wymagane w pkt 6.1. oraz dokumenty wymagane w pkt 6.2 - 6.3. winny być złożone 

wspólnie przez wykonawców, 
6.8.2. dokumenty wymagane w pkt 6.4 – 6.7 winien złożyć każdy wykonawca. 

6.9. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane w pkt 6.1. oraz dokumenty, o 
których mowa w pkt 6.2, 6.3 i 6.7 winny być składane w formie oryginału. 
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6.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.4-6.6 winny być składane w formie oryginału  lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  -  poświadczenie winno zawierać zapis odręczny  lub w 
formie pieczęci \za zgodność z oryginałem\. 

6.11. W   przypadku   składania   elektronicznych   dokumentów   powinny   być   one opatrzone     przez     
wykonawcę     bezpiecznym     podpisem     elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

6.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB 
STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. 

7.1. W niniejszym  postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje należy 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem dokumentów i oświadczeń 
wymienionych w pkt. 6. oraz 10.5. 

7.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego: 

− za pomocą telefaksu na nr 81 584 44 74, 

− drogą elektroniczną na e-mail: r.slowikowski@rybczewice.pl 
− pisemnie   na  adres: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice. 

7.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez  wykonawcę   
powinny   być   podpisane   przez  osobę   upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo 
przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo 
przez osobę umocowaną    przez    wykonawcę.    W    przypadku    wykonawców    wspólnie 
ubiegających     się     o     udzielenie     zamówienia     oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje powinny być podpisane przez pełnomocnika. 

7.4. Zamawiający   udzieli   wyjaśnień   dotyczących   treści   specyfikacji   istotnych warunków zamówienia 
niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu  składania  ofert,   pod  warunkiem  że  
wniosek  o  wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7.5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
7.5.1. W zakresie procedury: Pan Robert Słowikowski - tel. 81/584-44-67, fax; 81/584-44-74,  

w godzinach urzędowania. 
7.5.2. W zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Renata Trała - tel. 81/584-44-62, fax; 81/584-44-74, w 

godzinach urzędowania. 
7.6. Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.rybczewice.pl w zakładce Zamówienia publiczne. Na 
stronie tej zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień 
publicznych związane z niniejszym postępowaniem. 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Nie jest wymagane. 
 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
10.1. Ofertę   należy   napisać  pismem   czytelnym  w języku   polskim.   Dokumenty składające się na ofertę 

sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez wykonawcę. 
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10.2. Ofertę    należy   sporządzić   zgodnie   z   wymaganiami    umieszczonymi   w specyfikacji oraz dołączyć 
wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

10.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
10.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być: 

10.4.1. Zaadresowana na adres: 
Urząd Gminy Rybczewice,  
Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, pokój nr 3  

10.4.2. Oznakowana: 
OFERTA – Opracowanie redakcyjne, graficzne, przygotowanie do druku i druk z oprawą 
folderu promującego ofertę gmin Szlaku Jana III Sobieskiego oraz dostawą do siedziby 
Zamawiającego w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na 

Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” - Nr sprawy: IZP.271.13.2016. Nie otwierać 
przed terminem otwarcia ofert. 

10.4.3. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 
10.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia: 

10.5.1. Oświadczenie oraz dokumenty wymagane w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 5) - w przypadku składania oferty przez podmioty 

występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich 
wykonawców składających ofertę wspólną. 

10.5.3. 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 (dotyczy 
również wspólników spółki cywilnej). 

10.5.4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty 
składające się na ofertę podpisuje się osoba, której umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty. 

10.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.5.2 winny być składane w formie pisemnej. Dokumenty winne być 
podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy albo przez osobę 
umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez wykonawcę albo przez 
osobę  umocowaną przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane 
przez pełnomocnika. 

10.7. Pełnomocnictwo, o  którym   mowa  w  pkt   10.5.3. i 10.5.4. powinno  być przedstawione w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r. - Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz 164 z późn. zm.). 

10.8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej. 
10.9. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty,    ułożenie 

wszystkich wymaganych  dokumentów  zgodnie   z kolejnością podaną w specyfikacji oraz 
ponumerowanie wszystkich stron oferty. 
 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
11.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 

119, 21-065 Rybczewice (sekretariat – pokój Nr 3). 
11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 22.06.2016 r. 

do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 
21-065 Rybczewice, sala konferencyjna (parter) dnia 22.06.2016 r., godz. 10:15. 



PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO  
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE  
SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION  

 

 
 

 
IZP.271.13.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 7 z 10 

 

 
 
 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
12.1. Oferta musi ostateczną sumaryczną cenę obejmująca wszystkie koszty związane  

z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków  
(w tym podatek VAT w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących czynnym płatnikiem podatku 
VAT), w szczególności: 

− koszty przygotowania projektu graficznego, 
− koszty materiałów, 
− koszty związane z drukiem publikacji, 
− koszty związane z transportem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 

12.2. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej  
0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

12.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 
13.1. Oferowana cena – 95%. 

13.1.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego 
wzoru: 
 

Najniższa cena  
 x 100 pkt x waga kryterium 

Cena badanej oferty  
 

13.2. Termin realizacji – 5%. 
13.2.1. W powyższym kryterium oceniana będzie ilość dni roboczych od daty akceptacji przedłożonych 

prób barwnych, w ciągu których Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie. Maksymalną 
ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy okres, pozostali będą oceniani 
wg następującego wzoru:  
 
Najmniejsza ilość dni roboczych  
 x 100 pkt x waga kryterium 

Ilość dni roboczych z badanej oferty  
 

13.2.2. Minimalny termin realizacji jaki może zaproponować Wykonawca to 3 dni robocze. 
13.2.3. Maksymalny termin realizacji jaki może zaproponować Wykonawca to 10 dni robocze. Oferta 

Wykonawcy, który zaproponuje dłuższy termin niż 10 dni roboczych zostanie odrzucona. 
13.3. Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów przyznanych  

w poszczególnych kryteriach. 
13.4. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 

 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 

ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 

14.1.1. Przed podpisaniem umowy: 
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14.1.1.1. Przedłożyć przed podpisaniem umowy dowód osobisty w przypadku gdy wykonawca 
jest osobą fizyczną. 

14.1.2. Podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodną ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

14.2. Osoby podpisujące umowę powinny posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich umocowanie  
do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
  Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
16. 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. 

16.1. Wzór  umowy  stanowi  załącznik  nr 1 do SIWZ. 
16.2. Uwaga – w Załączniku Nr 1 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy. 

17.2. Odwołanie. 
17.2.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

17.2.1.1. opisu   sposobu   dokonywania   oceny   spełniania   warunków udziału  
w postępowaniu; 

17.2.1.2. wykluczenia    odwołującego    z    postępowania    o    udzielenie zamówienia; 
17.2.1.3. odrzucenia oferty odwołującego. 

17.2.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,  której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać   zwięzłe   przedstawienie   zarzutów,    
określać   żądanie   oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

17.2.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo     
elektronicznej     opatrzonej     bezpiecznym     podpisem elektronicznym  weryfikowanym   
za   pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu. 

17.2.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

17.2.5. Odwołanie wobec treści  ogłoszenia  o zamówieniu,  a  także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

17.2.6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2.4. i 17.2.5. wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.3. Wykonawca   może   w   terminie   przewidzianym   do   wniesienia   odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami  ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 



PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO  
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ  

 

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE  
SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION  

 

 
 

 
IZP.271.13.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Strona 9 z 10 

 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, na które 
nie przysługuje odwołanie zgodnie z pkt 17.2. 

17.4. Skarga do sądu. 
17.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
17.4.2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 
17.4.3. Skargę    wnosi    się    za    pośrednictwem    Prezesa    Krajowej    Izby Odwoławczej w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby   Odwoławczej,   przesyłając  
jednocześnie  jej   odpis   przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe 
(Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

17.4.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 
orzeczenia w całości lub w części. 

17.4.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 
18. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

20. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 

22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ, JEŚLI ZAMAWIAJĄCY 
DOPUSZCZA POROZUMIEWANIEM SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

22.1. SIWZ, zapytania do siwz i udzielone odpowiedzi, modyfikacja siwz, informacja o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania 
umieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego podanej w niniejszej siwz. 

22.2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
r.slowikowski@rybczewice.pl. 

 
23. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY 

ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 
23.1. Walutą przetargu jest PLN. Wszystkie kwoty podane przy wycenionej ofercie przetargowej, kalkulacji 

kosztów kredytu i innych dokumentach stanowiących ofertę winny być podane w PLN. 
23.2. Płatność będzie dokonywana w PLN. 
23.3. Całą korespondencję dotyczącą płatności wraz z fakturami należy wysłać do Zamawiającego w języku 

polskim. 
 

24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 
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25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
 

26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ. 
1. Wzór umowy. 
2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
4. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej. 
5. Wzór formularza oferty przetargowej. 

 
 

Rybczewice, dnia 14.06.2016 r. 
 
 
 

 
 


