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Zamawiaj cy:  
Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwoli skiego 46  
email: sekretariat@rawa-kopernik.pl      www.rawa-kopernik.pl 
NIP 835-12-60-819  
REGON: 000188096 
telefon: 46 815-41-41   fax: 46 815-41-41 
 

 
Adres Zamawiaj cego:  
Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwoli skiego 46  
email: sekretariat@rawa-kopernik.pl      www.rawa-kopernik.pl 
NIP 835-12-60-819  
REGON: 000188096 
telefon: 46 815-41-41    fax: 46 815-41-41 
godziny urz dowania:  
pn-pt: 8.00-15.00  

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych 

 /Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pó n. zm./ 
o warto ci poni ej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp 

w trybie: przetarg nieograniczony 
 

 
Dostawa sprz tu komputerowego wraz z instalacj  i umo liwieniem pracy w sieci, sprz tu 
multimedialnego, wyposa enia stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik oraz 
mebli w ramach projektów: „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” i „Mechatronik zawód przysz ci” 
realizowanych w Zespole Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika 
w Rawie Mazowieckiej, wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego  Priorytet IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach Dzia anie 9.2 
Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego. 

Rozdzia  I 
TRYB, RODZAJ I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 
1. Tryb post powania: przetarg nieograniczony 
2. Rodzaj zamówienia: dostawa 
3. Miejsce realizacji: Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
 
 
Wspólny S ownik Zamówie  (CPV):  
30.21.33.00-8 – Komputer biurkowy 
30.21.61.10-0 – Skanery komputerowe 
30.23.13.00-0 – Monitory ekranowe 
30.23.21.10-8 – Drukarki laserowe 
48.70.00.00-5 – Pakiety oprogramowania u ytkowego 
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30.21.32.00-7 – Tablet  
38.65.10.00-3 – Aparaty fotograficzne  
31.68.22.10-5 – Aparatura i sprz t steruj cy 
31.70.00.00-3 – Urz dzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne  
48.19.00.00-6 – Pakiety oprogramowania edukacyjnego  
30.23.60.00-2 – Ró ny sprz t komputerowy 
39.16.00.00-1 – Meble szkolne 
 

 
Rodzaj zamówienia - Us ugi  

 
Rozdzia  II 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz tu komputerowego wraz z instalacj  i umo liwieniem 
pracy w sieci, sprz tu multimedialnego, wyposa enia stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik 
mechatronik oraz mebli w ramach projektów: „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” i „Mechatronik 
zawód przysz ci” realizowanych w Zespole Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego  Priorytet IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji  
w regionach Dzia anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego., wed ug 
przedstawionego wykazu. 

Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia z podzia em na zadania stanowi za cznik nr 1 do 
niniejszego SIWZ. 

W zakres dostawy wchodzi dostarczenie wy ej wyspecyfikowanych urz dze  do siedziby 
Zamawiaj cego, roz adunek, ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego, instalacja oraz 
udzielenie instrukta u obs ugi.  
Wszelkie op aty zwi zane z dostaw  w tym c o, koszty transportu, ubezpieczenie itp. musz  by  
zawarte w cenie podanej w ofercie. 
 
 
Wymagania w zakresie innych cech: 

o komputery i pozosta e urz dzenia musz  by  fabrycznie nowe 
o urz dzenia musz  posiada  instrukcj  obs ugi oraz dokumenty gwarancyjne w j zyku polskim 
o do wszystkich urz dze  nale y do czy  wszelkie kable niezb dne do ich prawid owego 

ytkowania 
Wykonawca zobowi zany jest udzieli  Zamawiaj cemu dla oferowanych elementów przedmiotu 
zamówienia standartowo minimum 24 miesi cznego okresu gwarancji od daty dostawy. W okresie 
gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego, zobowi zany b dzie, w przypadku 
wyst pienia usterki jakiegokolwiek elementu przedmiotu zamówienia do naprawy sprz tu w terminie 
72 godzin od zg oszenia usterki z obowi zkiem dostawy sprz tu lub wyposa enia zast pczego 
Zamawiaj cemu albo wymiany danego elementu na nowy. 
Dostawa obj ta przedmiotowym zamówieniem musi by  wykonana zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami. 
 
 
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo skorzystania z Ustawy o podatku od towarów  
i us ug z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) ustalaj cej dla szkó  stawk  podatku 
VAT  w wysoko ci 0% dla  dostaw zestawów komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek, 
skanerów, serwerów. 
 
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adanie ofert cz ciowych. 
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych. 
Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium 



 

 

 „Mechatronik zawód przysz ci”  o numerze WND-POKL.09.02.00-10-096/10  
„Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” o numerze WND-POKL.09.02.00-10-048/10 
Projekty realizowane w ramach Dzia ania 9.2 Priorytetu IX   

Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 
Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiaj cy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielania zamówie  uzupe niaj cych. 
 
Zamawiaj cy da wskazania przez wykonawc  w ofercie cz ci zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
 
Termin wykonania zamówienia:  60 dni od dnia zawarcia umowy 
                                                  
 

Rozdzia  III 
WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 

SPE NIANIA WARUNKÓW, WYMAGANE DOKUMENTY I O WIADCZENIA, 
POTWIERDZAJ CE SPE NIENIE TYCH WARUNKÓW ORAZ INNE DOKUMENTY, 

KTÓRE NALE Y DO CZY  DO OFERTY 
 

1. W post powaniu mog  wzi  udzia  Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie  Publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 25.06.2010r. 
Nr 113, poz.759 z pó niejszymi zmianami), spe niaj cy warunki i wymagania okre lone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówie  
Publicznych 

2. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  wykonawcy, którzy spe niaj  warunki dotycz ce: 
a) posiadania  wiedzy i do wiadczenia,  

Zamawiaj cy uzna, e warunek jest spe niony gdy Wykonawca o wiadczy, e posiada wiedz   
i do wiadczenie pozwalaj ce na prawid ow  realizacj  zamówienia. 

b) dysponowania odpowiednim  potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 
Zamawiaj cy uzna, e warunek jest spe niony gdy Wykonawca o wiadczy, e dysponuje lub 

dzie dysponowa  odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
Zamawiaj cy uzna, e warunek jest spe niony gdy Wykonawca o wiadczy, e znajduje si  w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej, umo liwiaj cej wykonanie zamówienia. 

d) braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spe niania warunków, o których mowa  
w art.24 ust.1 ustawy Pzp 
Zamawiaj cy uzna, e warunek jest spe niony gdy Wykonawca wyka e brak podstaw do 
wykluczenia z powodu nie spe niania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp 
 

Zamawiaj cy dokona oceny spe nienia tych warunków na podstawie z onych dokumentów 
i o wiadcze  w sposób: spe nia/nie spe nia. 
 
3. Dokumenty i o wiadczenia: 

a) do oferty nale y do czy  nast puj ce dokumenty i o wiadczenia, potwierdzaj ce 
spe nianie 

 Aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 u. P.z.p., wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu 
sk adania ofert 

 O wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia. (za czniki nr 3 i nr 4 do SIWZ) 

 Dokument pe nomocnictwa (je eli zachodzi potrzeba). 
b) inne dokumenty i o wiadczenia wymagane przez Zamawiaj cego do do czenia przez 

Wykonawc  do oferty 
 Wype niony i podpisany formularz oferty (za cznik nr 2 do SIWZ) 
 Wype niony i podpisany formularz cenowy (za cznik nr 5 do SIWZ) 
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 Wykaz cz ci zamówienia, które zostan  wykonane przez podwykonawców (je eli 
Wykonawca przewiduje taki udzia ). 

 Parafowany wzór umowy (za cznik nr 6 do SIWZ) 
 Opis i fotografie oferowanych mebli 

c) Zamawiaj cy do cza do SIWZ projekt umowy, stanowi cy za . nr 6 do SIWZ, oraz 
szczegó owy opis przedmiotu zamówienia stanowi cy za . nr 1 do SIWZ. 

d) W przypadku z enia oferty przez podmiot nie podlegaj cy rejestracji w KRS, 
Zamawiaj cy prosi o do czenie do oferty za wiadczenia o wpisie do Ewidencji 
Dzia alno ci Gospodarczej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, 
zobowi zany jest udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do 
realizacji zamówienia, przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. Je eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo e przedstawi  dokumentów 
dotycz cych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj cego, mo e 
przedstawi  inny dokument, który w wystarczaj cy sposób potwierdza spe nianie opisanego przez 
Zamawiaj cego warunku. 

5. Do Wykonawców maj cych siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stosuje si  unormowania Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich mo e da  zamawiaj cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mog  by  sk adane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)(odpowiadaj cych dokumentom wymienionym  
w Rozdziale III pkt 3 SIWZ). 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia.  
Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia ustanawiaj  pe nomocnika do 
reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ka dy z Wykonawców 
wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia sk ada oddzielne dokumenty o których mowa 
w pkt.III.3. 

Zamawiaj cy wzywa Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze  lub 
dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 u. P.z. p., lub którzy z yli dokumenty, o których mowa  
w art.25 ust.1 u. P.z.p., zawieraj ce b dy, do ich uzupe nienia w wyznaczonym terminie, chyba e 
mimo ich uzupe nienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne by oby uniewa nienie 
post powania. 

wiadczenia lub dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez Wykonawc  warunków 
udzia u w post powaniu oraz spe nianie przez oferowan  dostaw  wymaga  okre lonych przez 
zamawiaj cego, nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert tj. 04.07.2011r 
 

Rozdzia  IV 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI  ZAMAWIAJ CEGO  

Z WYKONAWCAMI 
 
1. Adres do korespondencji jest zamieszczony na stronie tytu owej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zamawiaj cy wymaga, aby wszelkie pisma zwi zane z post powaniem, w tym 
ewentualne zapytania by y kierowane wy cznie na ten adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie 
mo e wp yn  na skierowanie pisma do niew ciwej komórki organizacyjnej, co mo e 
spowodowa  niezachowanie ustawowych terminów z winy wnosz cego. 

2. W prowadzonym post powaniu wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
przekazywane b  drog  elektroniczn  lub faxem. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Informacje w/w uwa a si  za z one w terminie, je eli ich tre  dotar a do adresata przed 
up ywem terminu. 

3. Wyja nienia dotycz ce Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane b   
z zachowaniem zasad okre lonych w art. 38 u. P.z.p. 

4. Zamawiaj cy nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem terminu sk adania ofert udzieli odpowiedzi na 
wszelkie zapytania zwi zane z post powaniem pod warunkiem, e zapytanie wp ynie do 
Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu 



 

 

 „Mechatronik zawód przysz ci”  o numerze WND-POKL.09.02.00-10-096/10  
„Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” o numerze WND-POKL.09.02.00-10-048/10 
Projekty realizowane w ramach Dzia ania 9.2 Priorytetu IX   

sk adania ofert. Tre  wyja nienia zostanie przekazana jednocze nie wszystkim Wykonawcom, 
którym dor czono Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia - bez wskazania ród a 
zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udost pniana w/w 
specyfikacja. 

5. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  po up ywie terminu sk adania wniosku  
o wyja nienie tre ci SIWZ lub dotyczy udzielonych wyja nie  Zamawiaj cy mo e pozostawi  
wniosek bez rozpoznania. 

6. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku o wyja nienie 
tre ci SIWZ. 

7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, informacje o jej modyfikacji, tre  zapyta   
i udzielonych wyja nie  oraz wszelkie informacje dotycz ce post powania s  zamieszczone na 
stronie internetowej Zamawiaj cego: www.rawa-kopernik.pl 
 

Pracownicy Zamawiaj cego uprawnieni do bezpo redniego kontaktowania si  z 
Wykonawcami: 
Agata Lipska  e-mail: lipskaagata@wp.pl  w godz.10:00–14:00 od poniedzia ku do pi tku. 
 

 
Rozdzia  V 

 
OFERTY, ICH PRZYGOTOWANIE, OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
1. Termin zwi zania ofert : 
Zamawiaj cy ustala termin zwi zania ofert  – 60 dni od terminu sk adania ofert. 
2. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

 Oferta musi by  przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ustawy P.z.p. Oferta powinna zosta  przygotowana zgodnie z formularzami, 
które stanowi  za czniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Oferta musi by  przygotowana w j zyku polskim, pisemnie na papierze przy u yciu no nika 
pisma nie ulegaj cego usuni ciu bez pozostawienia ladów. Dokumenty z one w j zyku 
obcym powinny by  z one wraz z t umaczeniem, po wiadczonym przez Wykonawc . 
Zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na sporz dzenie oferty w j zyku powszechnie u ywanym  
w handlu mi dzynarodowym, wniosek o z enie oferty w takim j zyku musi by  z ony 
najpó niej na 5 dni przed terminem sk adania ofert. 

 Wszystkie dokumenty i o wiadczenia wymagane przez Zamawiaj cego musz  by  
przedstawione w formie orygina u lub kserokopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em na 
ka dej stronie przez upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 Pe nomocnictwo do podpisania oferty nale y z  w formie orygina u lub kserokopii 
po wiadczonej notarialnie. 

 Oferta powinna by  z ona na kolejno ponumerowanych STRONACH; numeracja stron 
powinna rozpoczyna  si  od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

 Ka da strona oferty powinna by  parafowana przez osob  upowa nion  do podpisywania 
oferty. 

 Wszelkie poprawki musz  by  dokonane w sposób czytelny i opatrzone parafk  osoby 
upowa nionej do podpisywania oferty. 

 Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert , w której musi by  zaoferowana tylko jedna 
ostateczna cena. 

Oferta musi by  z ona zamawiaj cemu w nienaruszonym opakowaniu: z napisem: Zespó   Szkól – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej  

 Oferta – przetarg nieograniczony na dostaw  (zakup) sprz tu komputerowego wraz z 
instalacj  i umo liwieniem pracy w sieci, sprz tu multimedialnego, wyposa enia 
stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik oraz mebli w ramach 
projektów: „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” i „Mechatronik zawód przysz ci”  
Nie otwiera  przed: 04.07.2011r.godz. 1015 
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 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obci aj  wy cznie 
Wykonawc . 

1. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert: 
Termin sk adania ofert – 04.07.2011r.godz. 1000 
Miejsce sk adania ofert – ZS-CEZiU im. M. Kopernika, 96-200 Rawa Mazowiecka  
ul. Zwoli skiego 46 – sekretariat do r k w asnych pani El biety Kazimierskiej 
Termin otwarcia ofert – 04.07.2011r.godz. 1015 
Miejsce otwarcia ofert - – ZS-CEZiU im. M. Kopernika, 96-200 Rawa Mazowiecka  
ul. Zwoli skiego 46 

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty i kryteria wyboru ofert. 
Wykonawca zamieszcza w ofercie warto ci netto, VAT i brutto. 
Cena musi by  wyra ona w z otych polskich niezale nie od wchodz cych w jej sk ad elementów. 
Cena podana w ofercie jest cen  ostateczn , nie podlegaj  pó niejszym negocjacjom -  
w cenie oferty nale y uj  wszelkie us ugi niezb dne do wykonania w celu prawid owej 
realizacji przedmiotu zamówienia w tym tak e us ugi gwarancyjne. 
Rozliczenia finansowe mi dzy zamawiaj cym a wykonawc  b  prowadzone w walucie – PLN 
Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %) - najni sza cena brutto - 100% 

3. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty. 
Sposób oceniania ofert: 

a) w kryterium „najni sza cena...” zostanie zastosowany nast puj cy wzór arytmetyczny: 
n : w x a = liczba punktów otrzymanych w danym kryterium, 
n – najni sza warto  z zaoferowanych, 
w – warto  z badanej oferty, 
a – znaczenie czynnika; a = 100 pkt x 100% (znaczenie kryterium), 

b) Zamawiaj cy zastosuje zaokr glanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, 
Zamawiaj cy wybiera najkorzystniejsz  ofert  na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co 
nale y rozumie  ofert , która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, sporz dzon  
zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 

Rozdzia  VI 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY 

 
1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

okre lonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zosta a oceniona, jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane wy ej kryterium oceny ofert. 

2. Zamawiaj cy uniewa ni post powanie w sytuacji, gdy wyst pi  przes anki wskazane w art. 93 
ustawy P.z.p. 

3. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców, którzy  
yli oferty, o: 
 wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw  (firm ) albo imi  i nazwisko, siedzib  

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofert  wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  
i adresy Wykonawców, którzy z yli oferty, a tak e punktacj  przyznan  ofertom  
w ka dym kryterium oceny ofert i czn  punktacj , 

 Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie, 
  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, 

podaj c uzasadnienie 
4. Og oszenie zawieraj ce informacje wskazane w pkt 3 Zamawiaj cy umie ci na stronie 

internetowej www.rawa-kopernik.pl  oraz w miejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie. 
5. Zamawiaj cy zawrze umow  w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze eniem art. 183 ustawy 

P.z.p., w terminie: nie krótszym ni  5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zosta o przes ane w sposób okre lony w art. 27 
ust. 2 ustawy P.z.p., albo 10 dni – je eli zosta o przes ane w inny sposób. 



 

 

 „Mechatronik zawód przysz ci”  o numerze WND-POKL.09.02.00-10-096/10  
„Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” o numerze WND-POKL.09.02.00-10-048/10 
Projekty realizowane w ramach Dzia ania 9.2 Priorytetu IX   

6. Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  w sprawie zamówienia publicznego przed up ywem terminów, 
o których mowa w punkcie 5, je eli: w post powaniu o udzielenie zamówienia zosta a z ona 
tylko jedna oferta, 

7. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania 
umowy, Zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz  przes anki uniewa nienia 
post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy P.z.p. 

8. Projekt umowy stanowi za cznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 
 

UWAGA: 
Zamawiaj cy dopuszcza zmian  umowy, je eli wprowadzenie zmian jest konieczne i wynika 
z okoliczno ci których nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy. 
 
 
 

Rozdzia  VII 
RODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 
W czasie prowadzonego post powania Wykonawcom przys uguj  nast puj ce rodki ochrony 
prawnej: 
- odwo anie  
- opozycja 
- sprzeciw 
- skarga do s du 
zgodnie z art. 179 – 198g w dziale VI ustawy P.z.p. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ maj  zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 
759 z pó n. zm.) oraz przepisy wykonawcze z ni  zwi zane 
 
 
 
ZA CZNIKI DO NINIEJSZEJ SIWZ: 

1. Szczegó owy opis zamówienia Za . 1 
2. Druk „OFERTA” Za . 2 
3. O wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu Za .3 
4. O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Za . 4 
5. Formularz cenowy Za . 5 
6. Projekt umowy - Za . 6 
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Rados aw Ka mierczak 
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