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Projekt „Mechatronik zawód przysz ci” o numerze WND-POKL.09.02.00-10-096/10 
      realizowany w ramach Dzia ania 9.2 Priorytetu IX

 

Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. 

 
Zamawiaj cy:  
Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwoli skiego 46  
 
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 
 

dla post powania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu 
nieograniczonego prowadzonego 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 

 
 
na  zapewnienie noclegów i wy ywienia  dla grupy 30 uczniów oraz 3 opiekunów i 2 kierowców 
podczas sta y zagranicznych  w Dessau - Roßlau (Niemcy).  

 
Rodzaj zamówienia - Us ugi  

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
 
Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie noclegów i wy ywienia  dla grupy 30 uczniów oraz  
3 opiekunów i 2 kierowców podczas sta y zagranicznych  w Dessau - Roßlau (Niemcy) w ramach  
projektu Mechatronik zawód przysz ci. Projekt realizowany przez Zespó  Szkó  – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wspó finansowany 
przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Priorytetu IX 
Rozwój wykszta cenia  i kompetencji w regionach Dzia ania 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci 
szkolnictwa zawodowego. 

Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  korekty liczby uczestników szkolenia o ok. +/- 10%  
w terminie do 7 dni przed rozpocz ciem sta u. 

Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 55110000-4,   55300-000-3 
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Realizacja us ugi  obejmuje: 
 dwutygodniowy sta  j zykowy w terminie 22.01 – 03.02.2012r 
 tygodniowy sta  zawodowy w terminie 24 – 29.06.2012r. 

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminów w przypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych okoliczno ci. 
W ramach us ugi  Wykonawca zapewnia: 

a) zakwaterowanie dla 30 uczniów  w pokojach maksymalnie 5 osobowych, dla opiekunów  
w pokojach 1 osobowych, dla kierowców pokój 2 osobowy   (ka dy pokój z samodzielnym 

em higieniczno – sanitarnym) 
b) wy ywienie (I niadanie – w formie szwedzkiego sto u, II niadanie – suchy prowiant + napój , 

obiad, kolacja) w czasie trwania sta y od kolacji pierwszego dnia pobytu do obiadu ostatniego 
dnia pobytu 

c) bezp atne miejsce parkingowe dla autokaru na czas trwania sta u 
 
II. OFERTY CZ CIOWE.  
Zamawiaj cy nie  dopuszcza sk adania ofert cz ciowych 
 
III. OFERTY WARIANTOWE.  
Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.  
 
IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPE NIAJ CYCH.  
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie  uzupe niaj cych.  
 
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  
Wymagany termin wykonania zamówienia  

 dwutygodniowy sta  j zykowy w terminie 22.01. – 03.02.2012r. 
 tygodniowy sta  zawodowy w terminie 24 – 29.06.2012r. 

 
VI. WARUNKI DOTYCZ CE POWIERZENIA US UG PODWYKONAWCOM.  
Wykonawca mo e powierzy  wykonanie zamówienia podwykonawcom.  
 
VII. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW.  
 
1. O udzielenie zamówienia, okre lonego w specyfikacji, mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy 

spe ni  warunki dotycz ce: 
a) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy 

prawa  nak adaj  obowi zek ich posiadania: wa ne zezwolenie lub licencj   
b) posiadania wiedzy i do wiadczenia w zakresie realizacji zamówienia o warto ci i rodzaju 

odpowiadaj cych przedmiotowi zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem 
terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie,  

c) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym (tj. pokojami  maksymalnie   
5 osobowymi dla uczniów, 3 pokojami 1 osobowymi dla opiekunów i pokojem 2 osobowym dla 
kierowców, z w em higieniczno - sanitarnym w ka dym pokoju, ze standardowym 
wyposa eniem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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2. W post powaniu mog  wzi  udzia  wykonawcy, którzy spe niaj  warunek udzia u  

w post powaniu dotycz cy braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okoliczno ciach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówie  publicznych. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, ka dy  
z warunków okre lonych w pkt. VII ppkt. 1a - 1d powinien spe nia  co najmniej jeden z tych 
Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 

4. Warunek okre lony w pkt. VII ppkt.2 powinien spe nia  ka dy z Wykonawców samodzielnie. 
5. Niespe nienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 
6. Zamawiaj cy dokona oceny spe nienia warunków udzia u w post powaniu na podstawie 

onych przez Wykonawc  w ofercie dokumentów lub o wiadcze  okre lonych w pkt. VIII SIWZ. 
Zamawiaj cy da, eby Wykonawca wykaza  nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, spe nienie 
ww. warunków. 

 
VIII. WYKAZ O WIADCZE  I DOKUMENTÓW JAKIE MAJ  DOSTARCZY  
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U  
W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 
UST. 1 USTAWY PZP  
 
Celem potwierdzenia spe nienia warunków, o których mowa w pkt. VII SIWZ, Zamawiaj cy da 
nast puj cych dokumentów: 

1. O wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu (z cznik nr 2 do SIWZ) 

2. Wykaz wykonanych co najmniej 5  us ug w zakresie niezb dnym do wykazania spe nienia 
warunku wiedzy i do wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania 
ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w tym okresie, odpowiadaj cych 
swoim rodzajem i warto ci  us ugom stanowi cym przedmiot zamówienia, potwierdzaj ce 
spe nienie warunku, o którym mowa w pkt. VII ppkt. 1b SIWZ z podaniem ich warto ci, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (za cznik nr 4 do SIWZ) 

3. Wykaz narz dzi, wyposa enia zak adu i urz dze  technicznych dost pnych wykonawcy us ug  
w celu realizacji zamówienia wraz z informacj  o podstawie dysponowania tymi zasobami, 
potwierdzaj ce spe nienie warunku, o którym mowa w pkt. VII ppkt. 1c SIWZ (za cznik nr 5 do 
SIWZ) 
 

Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiaj cy da 
nast puj cych dokumentów: 

 
4. 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 ustawy, wystawiony nie 
wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób 
fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.  
 

5. O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespe niania warunków, o których 
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych (za cznik nr 3 do SIWZ)  

Ponadto nale y do czy : 

6. Wype niony formularz ofertowy (za cznik nr 1 do SIWZ) 
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Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedk ada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj cy, e nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej 
ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.  
Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów, niezale nie od charakteru 
prawnego cz cych go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni  
Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia,  
w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 
 
Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiaj  
pe nomocnika do reprezentowania w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  
w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotycz ce 
Wykonawcy stosuje si  odpowiednio do Wykonawców. Dokument pe nomocnictwa musi by  
za czony do oferty i zawiera  w szczególno ci wskazanie: post powania o zamówienie publiczne, 
którego dotyczy, Wykonawców ubiegaj cych si  wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego 
Pe nomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmuj cy przede wszystkim:  
1) reprezentowanie konsorcjum w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  
2) zaci ganie w imieniu konsorcjum zobowi za ,  
3) z enie oferty wspólnie,  
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowi za  zwi zanych z post powaniem  
o zamówienie publiczne.  
Dokument pe nomocnictwa musi by  podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si  
wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawc  ustanowionego jako Pe nomocnika i przez 
osoby uprawnione do sk adania o wiadcze  woli wymienione we w ciwym rejestrze lub ewidencji 
Wykonawcy.  
W przypadku podmiotów wyst puj cych wspólnie (konsorcjum, spó ka cywilna) ka dy z uczestników 
musi za czy  do oferty dokumenty okre lone w pkt. VIII ppkt. 4 i 5  SIWZ. Pozosta e dokumenty  
i o wiadczenia przedk ada ustanowiony Wykonawca - Pe nomocnik jako wspólne.  
W przypadku oceny spe niania warunków przetargowych przez podmioty wyst puj ce wspólnie, 
warunki te b  zsumowane w celu cznej oceny. Nie dopuszcza si  uczestnictwa danego 
Wykonawcy w wi cej ni  jednym podmiocie wyst puj cym wspólnie. 
 
Zamawiaj cy wezwie Wykonawców,  którzy w okre lonym terminie nie z yli wymaganych przez 
Zamawiaj cego o wiadcze  lub dokumentów lub którzy nie z yli pe nomocnictw, albo którzy z yli 
wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty zawieraj ce b dy lub którzy z yli 
wadliwe pe nomocnictwa, do ich z enia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z enia oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z one na 
wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez 
Wykonawc  warunków udzia u w post powaniu wymaga  okre lonych przez Zamawiaj cego, nie 
pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert. 
 
IX. ZAMAWIAJ CY NIE OGRANICZA MO LIWO CI UBIEGANIA SI  O ZAMÓWIENIE 
PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓWU KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW 
STANOWI  OSOBY NIEPE NOSPRAWNE.  
 
X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI  Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA O WIADCZE  I DOKUMENTÓW, A TAK E WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI  Z WYKONAWCAMI.  
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1. W post powaniu o udzielenie zamówienia o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 
przekazywane b  przez Zamawiaj cego i Wykonawców pisemnie lub faxem.  

2. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  

3. Zamawiaj cy udzieli wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem 
terminu sk adania ofert, pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci Specyfikacji Istotnych 
Warunków zamówienia, wp yn  do zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa 
po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.  

4. Pytania nale y kierowa  na adres: Zespó  Szkó  CEZiU im. Miko aja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zwoli skiego 46, tel/fax  (46) 8154141  

5. Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami, Zamawiaj cy przeka e wykonawcom, którym przekaza  
SIWZ, bez ujawniania ród a zapytania oraz zamie ci na stronie internetowej.  

6. Og oszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówie  Publicznych Zamawiaj cy mo e zmieni , 
zamieszczaj c w Biuletynie og oszenie o zmianie og oszenia, zawieraj ce w szczególno ci dat  
zamieszczenia zmienianego og oszenia i jego numer. 

7. W przypadku dokonywania zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie 
Zamówie  Publicznych Zamawiaj cy przed a termin sk adania wniosków o dopuszczenie do 
udzia u w post powaniu lub termin sk adania ofert o czas niezb dny do wprowadzenia zmian we 
wnioskach lub ofertach, je eli jest to konieczne. Je eli zmiana jest istotna, w szczególno ci dotyczy 
okre lenia przedmiotu zamówienia, wielko ci lub zakresu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny 
ofert, warunków udzia u w post powaniu lub sposobu oceny ich spe niania, Zamawiaj cy przed a 
termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub termin sk adania ofert o 
czas niezb dny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiaj cy niezw ocznie po 
zamieszczeniu zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówie  Publicznych 
zamieszcza informacj  o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

8. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert, 
zmieni  tre  SIWZ. Dokonan  zmian  SIWZ, Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamie ci na stronie internetowej. 

9. Je eli w post powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana tre ci 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu, 
Zamawiaj cy zamieszcza og oszenie o zmianie og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych 

10. Je eli w wyniku zmiany tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadz cej do 
zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu jest niezb dny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, Zamawiaj cy przed a termin sk adania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informacj  na stronie 
internetowej, je eli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udost pniana na tej stronie.  

11.  Osoby uprawnione do porozumiewania si  z Wykonawcami: Anna Jagniatkowska  
Zespó  Szkó  – CEZiU im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Tel.  (46) 8154141,  

 
XI. WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM.  
1. Zamawiaj cy nie przewiduje wnoszenia wadium.  
 
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.  
1. Ka dy wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert . 
2. Ofert  nale y z  w jednym egzemplarzu na formularzu stanowi cym za cznik nr 1 do SIWZ  
3. Ofert  sk ada si , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej.  
4. Tre  oferty musi odpowiada  tre ci SIWZ. 
5. Oferta oraz pozosta e o wiadczenia i dokumenty, dla których Zamawiaj cy okre li  wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w za cznikach do SIWZ, winny by  sporz dzone zgodnie z tre ci  
tych formularzy. 

6.  Do oferty winny by  do czone wszystkie o wiadczenia i dokumenty wymagane odpowiednimi 
postanowieniami rozdzia u VIII Specyfikacji.  

7. Oferta wraz z za cznikami musi by  sporz dzona w j zyku polskim.  
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8. Forma oferty i dokumentów sk adanych wraz z ofert :  
8.1. Zaleca si  aby wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów sk adanych wraz z ofert  by y 

kolejno ponumerowane, a w tre ci oferty umieszczona by a informacja z ilu kolejno 
ponumerowanych stron sk ada si  oferta wraz z za cznikami.  

8.2. Strony oferty winny by  ze sob  po czone, w sposób zapobiegaj cy dekompletacji oferty, 
8.3. Zaleca si  podpisanie lub parafowanie przez Wykonawc  wszystkich zawieraj cych 

jak kolwiek tre  stron oferty.  
8.4. Ka da poprawka w tre ci oferty, a w szczególno ci ka de przekre lenie, uzupe nienie, 

poprawienie, dopisanie, przes oni cie korektorem, etc., musi by  parafowane lub podpisane 
przez Wykonawc .  

8.5. Wymagania okre lone w pkt. 8.1. do 8.3. nie stanowi  o tre ci oferty, dlatego ich niespe nienie 
nie b dzie skutkowa  odrzuceniem oferty.  

9. Oferta wraz z wszystkimi za cznikami stanowi cymi o wiadczenia Wykonawcy winna by  
podpisana przez Wykonawc  lub upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy. 

10.  W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa, Wykonawca 
winien w sposób nie budz cy w tpliwo ci zastrzec, które spo ród zawartych w ofercie informacji 
stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa. Informacje te winny by  umieszczone odr bnie od 
pozosta ych informacji zawartych w ofercie. Strony nale y ponumerowa  w taki sposób, aby 
umo liwi  ich dopasowanie do pozosta ej cz ci oferty (nale y zachowa  ci  numeracji stron 
oferty). W przypadku, gdy informacje obj te tajemnic  nie b  wyra nie i jednoznacznie 
wydzielone, ca a oferta podlega  b dzie udost pnianiu. 

11. Wszelkie koszty zwi zane z przygotowaniem oraz z eniem oferty ponosi Wykonawca.  
12.  Opakowanie i oznaczenie oferty.  

12.1. Ofert  wraz z za cznikami nale y umie ci  w zamkni tej kopercie lub opakowaniu. Kopert     
  (opakowanie) nale y zaadresowa :  

 
Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwoli skiego 46 
i oznaczy :  

 
Oferta: Przetarg nieograniczony na: 
zapewnienie noclegów i wy ywienia  dla uczestników sta y zagranicznych  w Dessau 
(Niemcy) w ramach  projektu Mechatronik zawód przysz ci. 
oraz : nie otwiera  przed 30.12.2011 godz. 1015  

 
12.2. Zaleca si , aby koperta /opakowanie/ opatrzona by a danymi Wykonawcy, aby mo na by o  

odes  ofert  w przypadku stwierdzenia jej opó nienia.  
12.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za nieodpowiednie opakowanie i oznaczenie oferty, 

uniemo liwiaj ce jej identyfikacj .  
13. Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni  lub wycofa  z on  przez 

siebie ofert  pod warunkiem, e zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian lub wycofaniu oferty przed up ywem terminu sk adania ofert.  

wiadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by  opakowane tak, jak oferta,  
a koperta zawiera  dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

14. Zawarto  oferty:  
 Formularz „OFERTA” – za cznik nr 1 do SIWZ.  
 Dokument lub dokumenty, z których b dzie wynika  uprawnienie do podpisania oferty, np. 

aktualn  licencj  lub zezwolenie  
Wymagane dokumenty mo na z  w formie kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em 
przez wykonawc .  

 Wykaz wykonanych us ug  - za cznik nr 4 do SIWZ 
 wiadczenie o spe nianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówie  publicznych zgodnie z tre ci  za cznika nr 2 do niniejszej Specyfikacji.  
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 O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespe niania warunków,    o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wed ug Za cznika nr 3 do SIWZ. 

 Wykaz narz dzi, wyposa enia zak adu i urz dze  technicznych - za cznik nr 5 do SIWZ. 
 Parafowany wzór umowy - za cznik nr 6 do SIWZ. 

 
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT.  
1. Ofert  nale y z  w siedzibie zamawiaj cego – Zespole Szkó  - CEZiU im. Miko aja Kopernika  

w Rawie Mazowieckiej, sekretariat w terminie do dnia 30.12.2011 godz. 1000 
2. Oferty otrzymane przez Zamawiaj cego po tym terminie, zostan  zwrócone Wykonawcy bez 

otwierania, po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie odwo ania.  
3. Otwarcie ofert nast pi w siedzibie: Zespo u Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej   

w Rawie Mazowieckiej dnia 30.12.2011  godz. 1015 
 
XIV. TERMIN ZWI ZANIA OFERT .  
1. Termin zwi zania oferentów z on  ofert  wynosi 30 dni licz c od ostatecznego terminu 

sk adania ofert.  
 
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.  
1. Cen  oferty brutto nale y poda  w z otych polskich, cyfrowo i s ownie wraz ze wszystkimi 

sk adnikami wp ywaj cymi na ostateczn  cen  i wyliczy  na podstawie indywidualnej kalkulacji 
Wykonawcy dla ca ci przedmiotu zamówienia. 

2.  Cena wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy przy uwzgl dnieniu tre ci 
specyfikacji winna odpowiada  cenie podanej przez Wykonawc  w formularzu oferty dla ca ci 
zamówienia.  

3. Oferowana cena jest cen  ostateczn , tzn.: zawieraj  wszystkie dodatkowe koszty zwi zane  
z realizacj  us ugi.  

4. Cena brutto musi by  wyliczona w zaokr gleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu 
matematycznej zasady zaokr glania liczb. 

 
XVI. INFORMAJE DOTYCZ CE WALUT, W JAKICH MOG  BY  PROWADZONE 
ROZLICZENIA MI DZY ZAMAWIAJ CYM A WYKONAWC .  
Wszelkie rozliczenia zwi zane z realizacj  niniejszego zamówienia dokonywane b  wy cznie  
w walucie polskiej.  
 
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI  KIEROWA  PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT.  
 

1. Kryteria oceny ofert - zamawiaj cy uzna oferty za spe niaj ce wymagania i przyjmie do 
szczegó owego rozpatrywania, je eli: 
a) oferta spe nia wymagania okre lone niniejsz  SIWZ, 
b) oferta zosta a z ona w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego, 
c) Wykonawca przedstawi  ofert  zgodn  co do tre ci z wymaganiami Zamawiaj cego. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa  b  nast puj ce kryteria (mo liwo  uzyskania 100 
pkt):  
 
Cena – waga 100% 
 
 
Ocena z onych ofert b dzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach wed ug 
kryteriów oceny ofert wspólnych, wskazanych i opisanych poni ej: 
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           C najn  
Pc = ---------------- x 100 pkt  
           C bad  
Pc – liczba punktów w zakresie ceny  
C najn – najni sza cena spo ród z onych ofert  
Cbad – cena badanej oferty  
 
2. Zamówienie otrzyma Wykonawca, którego oferta uzyska najwi ksz  liczb  punktów. 

 
3. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli:  

a) jest niezgodna z ustaw ; 
b) jej tre  nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
c) jej z enie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji; 
d) zawiera ra co nisk  cen  w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
e) zosta a z ona przez Wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie  

zamówienia lub nie zaproszonego do sk adania oferty; 
f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor czenia zawiadomienia nie zgodzi  si  na  

poprawienie omy ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp; 
g)  jest niewa na na podstawie odr bnych przepisów.  

 
XVIII. ZAMAWIAJ CY DOKONA OCENY SPE NIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW 
WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU I WYKLUCZY Z UBIEGANIA SI  O  
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCÓW, KTÓRZY PODLEGAJ  WYKLUCZENIU 
NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE  PUBLICZNYCH.  
 
IXX. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA  DOPE NIONE 
PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO.  
 
1. 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 (faks, droga elektroniczna) albo 10 dni – je eli zosta o przes ane w inny sposób (pisemnie). 

2.  Zamawiaj cy mo e zawrze  umow  przed up ywem terminu, o którym mowa w pkt 1, je eli  
w post powaniu o udzielenie zamówienia  
a) z ono tylko jedn  ofert ,  
b) nie odrzucono adnej oferty oraz nie wykluczono adnego wykonawcy  

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowi zany jest do: przed enia dokumentu (w tym 
wypisu z w ciwej ewidencji lub rejestru) wskazuj cego osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy i zawarcia umowy, w przypadku gdy nie wynika to  
z dokumentów przed onych z ofert ,  

4. W przypadku nie przed enia przez Wykonawc  wymaganych dokumentów w terminie, umowa 
nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.  

5. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla  si  b dzie od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, 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 Prawo zamówie  
publicznych.  

XX. ZALICZKI  
Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
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XXV. WYMAGANIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA NALE YTEGO  
WYKONANIA UMOWY.  
Zamawiaj cy nie b dzie da  od oferenta, którego oferta zosta a wybrana jako najkorzystniejsza 
wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. 
  
XXVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN  WPROWADZONE 
DO TRE CI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzgl dnieniem 

postanowie  wynikaj cych z tre ci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiaj cy podpisze umow  z Wykonawc , który przed y najkorzystniejsz  ofert . 
3. Termin wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
4. Zamawiaj cy niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podaj c 

w szczególno ci; 
a) imi  i nazwisko i adres Wykonawcy, którego ofert  wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,  

a tak e nazwiska i imiona i adresy Wykonawców, którzy z yli oferty wraz z punktacj  
przyznan  ofertom, 

b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, je eli takie b dzie mia o miejsce, 
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, je eli takie b dzie mia o miejsce. 

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
a) zamieszczone w siedzibie Zamawiaj cego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 

og osze , 
b) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj cego. 

6. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla  si  b dzie od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiaj cy mo e wybra  ofert  najkorzystniejsz  spo ród 
pozosta ych ofert. 

 
XXVII.POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Wykonawcom, a tak e innym osobom, je eli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna  lub 
mo e dozna  uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych przys uguj rodki ochrony prawnej okre lone w 
dziale VI tej e ustawy. 
 
XXVIII. ZMIANA UMOWY  
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewa no ci zmiana postanowie  zawartej umowy w stosunku do 
tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, e zmiana b dzie dotyczy a 
nast puj cych zdarze : 
1. Wyst pienia zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa w zakresie maj cym wp yw na 

realizacj  przedmiotu umowy. 
2. Wyst pienia konieczno ci wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez 

przesuni cie w czasie, uszczegó owienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezale nymi 
od Wykonawcy, uniemo liwiaj cymi realizacj  przedmiotu umowy zgodnie  
z pierwotnymi za eniami. 

3. Wyst pienia konieczno ci wprowadzenia zmian spowodowanych nast puj cymi okoliczno ciami: 
a) si a wy sza uniemo liwiaj ca wykonanie przedmiotu zamówienia umowy zgodnie  

z harmonogramem, 
b) zmiana danych zwi zanych z obs ug  administracyjno-organizacyjn  umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 
c) zmiany danych teleadresowych, 
d) zmiana obowi zuj cej stawki podatku VAT, 
e) rezygnacja przez Zamawiaj cego z realizacji cz ci przedmiotu umowy. 
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XXIX. ZAMAWIAJ CY  NIE PRZEWIDUJE UNIEWA NIENIA POST POWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W PRZYPADU NIE PRZYZNANIA RODKÓW 
POCHODZACYCH Z UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ NIE PODLEGAJACYCH ZWROTOWI 

RODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PA STWO CZ ONKOWSKIE 
EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU /EFTA/, KTÓRE MIA Y BY  
PRZEZNACZONE NA SFINANSOWANIE CA CI LUB CZ CI ZAMÓWIENIA  
 
XXX. ZAMÓWIENIE JEST FINANSOWANE ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
 
XXXI. SPIS ZA CZNIKÓW DO SIWZ  
1. Formularz ofertowy (wzór oferty) - za . nr 1 do SIWZ.  
2. O wiadczenie Wykonawcy o spe nieniu warunków okre lonych przepisem art. 22 ust. 1 PZP – 

za . nr 2 do SIWZ.  
3. O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy - za . nr 3 do SIWZ.  
4. Wykaz us ug wykonanych w ci gu ostatnich 3 lat – za . Nr 4 do SIWZ 
5. Wykaz narz dzi, wyposa enia zak adu i urz dze  technicznych - za cznik nr 5 do SIWZ 
6. Projekt (wzór) umowy - za . nr 6 do SIWZ.  
 
 
 
 
Zatwierdzi : 
Rados aw Ka mierczak 
Dyrektor Zespo u szkó  – Centrum Edukacji  
Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej 
 


