Nr zamówienia: 3/2019

MINISTERSTWO
SPORTU I TURYSTYKI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
finansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz środków własnych na:

Dostawę materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo Programu Erasmus+
i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki

Warszawa, 5 czerwca 2019 roku
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Rozdział I.
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
tel./faks: 22 24 43 118, 22 24 43 272
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.msport.gov.pl
Godziny pracy Ministerstwa Sportu i Turystyki: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-16.15
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Adres strony internetowej, na której zamieszcza się informacje dotyczące przedmiotowego postępowania:
http://www.bip.msit.gov.pl/ (zakładka - zamówienia publiczne, wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego).
e-mail: anna.kurpisz@msit.gov.pl

2.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami
1)

Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, a także pełnomocnictwa, składane wraz z ofertą lub na wezwanie
Zamawiającego, zgodnie z art. 18 przepisów przejściowych, są składane za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz
z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

2)

Przekazywanie między Zamawiającym, a Wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub innych
informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi
fakt ich otrzymania.

3)

Korespondencja kierowana do Wykonawców przekazywana będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej
(przekazanie skanu podpisanego pisma), a w uzasadnionych przypadkach w szczególności braku e-mail
Wykonawcy - na faks wskazany w ofercie Wykonawcy.

4)

Wykonawca powinien sprawdzać stronę internetową Zamawiającego, ponieważ będą tam publikowane
informacje związane z niniejszym postępowaniem.

5)

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w rozdziale IV i V SIWZ),
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania - Zamawiający wymaga,
w każdym przypadku, potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości. W przypadku braku
takiego potwierdzenia przez Wykonawcę, pomimo wezwania przez Zamawiającego, domniemywa się, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany e-mail lub faks (podany przez Wykonawcę), zostało
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z pismem.

6)

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

7)

Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Anna Kurpisz, e-mail: anna.kurpisz@msit.gov.pl, tel. 22/24 43 164 faks: 22/24 43 272,
godziny pracy: 7:45 – 15:45
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3.

Tryb udzielenia zamówienia
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych z logo
Europejskiego Tygodnia Sportu, logo Programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu
i Turystyki, numer zamówienia 3/2019, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2)

4.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Informacja dodatkowe
1)

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

3)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

4)

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.

5)

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6)

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7)

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8)

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy
Pzp.

9)

Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
9.1.

Zamawiający określił w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia(SOPZ) asortyment
i ilości przedmiotu zamówienia jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć (zamówienie
podstawowe) oraz zamówienia objęte zakresem prawa opcji.

9.2.

Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu objętego prawem opcji nie może być
wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

9.3.

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest
wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego i może być zrealizowana do wielkości wskazanych
w SOPZ.

9.4.

Zamawiający uprawiony jest do skorzystania z prawa opcji do 30 listopada 2019 roku. Przedmiot
zamówienia objęty prawem opcji zostanie dostarczony w powyższym terminie po otrzymaniu przez
Wykonawcę ewentualnego pisemnego zgłoszenia ze strony Zamawiającego. Szczegółowa ilość oraz
rodzaj przedmiotu zamówienia, składającego się na prawo opcji zostaną określone przez
Zamawiającego w ewentualnym zgłoszeniu pisemnym. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa
opcji w dowolnej liczbie bez konieczności wykorzystania maksymalnej liczby i wartości brutto
wskazanej za przedmiot zamówienia objęty prawem opcji.
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5.

6.

Podwykonawcy
1)

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonania części
przedmiotu zamówienia.

2)

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.

3)

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w realizację dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania Zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,
a także przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia.

4)

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielnie zamówienia.

5)

Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie podwykonawstwa zostanie uznany przez Zamawiającego
za zamiar wykonania zamówienia siłami własnymi.

Klauzula informacyjna
Tożsamość administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Senatorskiej 14.
Dane kontaktowe administratora
Dane do kontaktu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie ochrony danych osobowych: adres e-mail:
kontakt@msit.gov.pl .
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres:
dane.osobowe@msit.gov.pl.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Pani /Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania obowiązku prawnego wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych polegającego na wyborze najkorzystniejszej
oferty w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów oraz w sposób umożliwiający
terminową realizację zadań.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych.
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.
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Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia
po okresie, o którym mowa powyżej.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Rozdział II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu,
logo Programu Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki, numer zamówienia 3/2019.
1.1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) (podstawowy oraz z prawem opcji) zawarty jest
w Załączniku Nr 1 oraz w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik Nr 3;
1.2. W przypadku, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to,
że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń
i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki
towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub
równoważne”.
1.3. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej oraz
środków własnych.

2.

3.

Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek:
2.1. Wyraźnie wskazać w ofercie zastosowane rozwiązanie równoważne poprzez wpisanie odpowiednich
informacji;
2.2. Wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego
na poziomie nie gorszym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;
2.3. Załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) potwierdzające,
że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za zamiar wykonania
zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ.
Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
3.1. Zamawiający określił w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia(SOPZ) asortyment i ilości
przedmiotu zamówienia jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć (zamówienie podstawowe) oraz
zamówienia objęte zakresem prawa opcji.
3.2. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu objętego prawem opcji nie może być wyższa niż
cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
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3.3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznie
uprawnieniem Zamawiającego i może być zrealizowana do wielkości wskazanych w SOPZ.
3.4. Zamawiający uprawiony jest do skorzystania z prawa opcji do 30 listopada 2019 roku. Przedmiot
zamówienia objęty prawem opcji zostanie dostarczony w powyższym terminie po otrzymaniu przez
Wykonawcę ewentualnego pisemnego zgłoszenia ze strony Zamawiającego. Szczegółowa ilość oraz rodzaj
przedmiotu zamówienia, składającego się na prawo opcji zostaną określone przez Zamawiającego w
ewentualnym zgłoszeniu pisemnym. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w dowolnej liczbie
bez konieczności wykorzystania maksymalnej liczby i wartości brutto wskazanej za przedmiot zamówienia
objęty prawem opcji.
4.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39.29.41.00-0 (artykuły informacyjne i promocyjne), 22.46.20.00-6 (materiały reklamowe).

5.

Termin wykonania zamówienia:
4.1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy;

4.2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na podstawie warunków i w terminach zawartych w Istotnych
Postanowieniach Umownych – stanowiących Załącznik nr 7 do SIWZ.

Rozdział III.
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
1.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1) pieniądzu na konto bankowe wskazane w Rozdz. III ust. 4,
2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).
3.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdziale IX ust. 1.

4.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Ministerstwo Sportu i Turystyki - Rachunek Pomocniczy w Banku Gospodarstwa
Krajowego NR 57 1130 1017 0000 4000 0220 1755.

5.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w ust. 2, wymagane jest
załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być
umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.

7.

Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – nr zamówienia 3/2019.
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8.

Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia
składania ofert.

9.

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób
nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp).

10.

Zamawiający zatrzyma wniesione wadium, jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art. 46 ust.5 oraz
art. 46 ust.4a ustawy Pzp.

Rozdział IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

2)

sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;

3)

zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje zamówienia odpowiadające
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. Wykonawca zrealizował/realizuje co najmniej 2 dostawy
materiałów promocyjnych wraz z logowaniem, o wartości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset
tysięcy złotych brutto) łącznie, w tym zrealizował/realizuje: 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż
400 000,00 zł brutto, a drugą dostawę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto), z podaniem
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te
zostały wykonane należycie.

Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu przedstawi
dokument zawierający kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia
potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia.
2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 SIWZ musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

3.

Poleganie na zdolności innych podmiotów:
1)

zgodnie z art. 22a ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych;

2)

Wykonawca w sytuacji, o której mowa w pkt 1 zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia;

3)

Zamawiający dokona oceny, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp i ust. 6 niniejszego rozdziału SIWZ;
4)

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o których
mowa w pkt 1, nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

4.

Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.

Obligatoryjne podstawy wykluczenia – o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu z powodu spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.

6.

Fakultatywne podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
wykluczy Wykonawcę:

7.

1)

w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615);

2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;

3)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Środki naprawcze:
1)

Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli przedstawi dowody potwierdzające, że podjął on środki
wystarczające do wykazania swojej rzetelności w sytuacji, gdy zaistniały podstawy wykluczenia
Wykonawcy:
a)

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
-

o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
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-

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,

-

skarbowe,

-

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

b)

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

c)

który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów,

d)

który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

e)

który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f)

który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy
z udziału w postępowaniu,

g)

który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych,

h)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

i)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych,

j)

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
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2)

Wykonawca, w celu potwierdzenia i wykazania swojej rzetelności może w szczególności udowodnić
Zamawiającemu, że naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynił doznaną krzywdę lub ją naprawił, złożyć wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego,
wykazać, że współpracował z organami ścigania oraz podjął środki techniczne, organizacyjne i kadrowe
zmierzające do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy;

3)

Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem zakaz
ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu nie może skorzystać z instytucji środków naprawczych;

4)

Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi dowody w celu wykazania swojej rzetelności rozważy
przedstawione dowody i dokona ich oceny w świetle przesłanek określonych w pkt 1;

5)

jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna
za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu
z postępowania.

8.

Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielnie zamówienia publicznego.

9.

Zastosowanie procedury uregulowanej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp - Zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wg poniższych zasad:
1)

ocena ofert przedmiotowa, tj. czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ;

2)

badanie ofert – w szczególności wezwanie Wykonawców do złożenia stosownych wyjaśnień lub
ewentualnego uzupełnienia treści złożonej oferty, poprawienie omyłek, badanie rażąco niskiej ceny;

3)

ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp;

4)

ocena ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale X
SIWZ w celu ustalenia, która oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona);

5)

wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona)
do złożenia aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw wykluczenia (odpowiednio Rozdział IV, V SIWZ);

6)

ocena podmiotowa Wykonawcy, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza (najwyżej
oceniona):

7)

a)

w przypadku pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów (wykazania przez Wykonawcę,
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania)
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,

b)

w przypadku negatywnej weryfikacji złożonych dokumentów (Wykonawca nie potwierdzi spełnienia
warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania) Zamawiający
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert,

zawiadomienie wszystkich Wykonawców (podając uzasadnienie faktyczne i prawne) o:
a)

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
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są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

10.

b)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wraz z wyjaśnieniem powodów, dla których dowody
przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

c)

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,

d)

unieważnieniu postępowania.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający powtórzy
czynności, o których mowa w ust. 9 pkt 5 i 6, tj. zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert;

Uwaga
Niezłożenie wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów zawierających błędy uznane zostanie przez
Zamawiającego za odstąpienie przez Wykonawcę od zawarcia umowy.
Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
do zawarcia umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
Rozdział V.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia
(określonych w Rozdziale IV SIWZ), Wykonawca wraz z Formularzem ofertowym zobowiązany jest przedłożyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
– wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
2.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego
aktualne na dzień składania oświadczenia lub dokumenty:
1)

wykaz wykonanych dostaw wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania
i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ)
z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2)

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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3)

w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia dokumentów (zobowiązania podmiotu
trzeciego), które określają w szczególności:
a)

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,

c)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
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d)

3.

czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizują dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1)

jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)

jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania;

3)

w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.

4.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 4 składane są w oryginale.
Uwaga: Oświadczenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną nie są uważane za formę pisemną.

6.

Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składane są
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Uwaga - w przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą
zapisaną stronę dokumentu.

7.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w rozdz. V ust. 2 – 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku, o którym mowa powyżej Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

9.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. V ust. 2 – 3,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
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przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile
są aktualne.
10.

11.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,
na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów w tym zakresie.
Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w Rozdziale IV SIWZ, działając w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć
oświadczenia lub dokumenty odpowiednio w formie, o której mowa w Rozdziale V ust. 5 i 6 SIWZ.
Rozdział VI.
WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika należy dołączyć do oferty - wszelka korespondencja dotycząca niniejszego
postępowania prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

2.

Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w swoim imieniu składa:
1)

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 i 4;

2)

dokumenty, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 3 i odpowiednio ust. 3.
Dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1 lub każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem
wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy.

3.

Oferta składana przez wspólników spółki cywilnej jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział VII.
OPIS SPOSÓBU PRZYGOTOWANIA OFERT
UWAGA Wykonawca może wykorzystać druki (wzory) przygotowane przez Zamawiającego, które stanowią załączniki
do SIWZ albo przedstawić ofertę lub dokumenty na swoich formularzach, z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać
wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem podanym w ust. 6 ponosi Wykonawca. Niewłaściwe oznakowanie
może spowodować np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji. Powyższe dotyczy również opakowań
zewnętrznych kurierów przesyłek – w takim przypadku w opakowaniu zewnętrznym powinna znajdować się również
zamknięta koperta oznakowana jak podano w ust. 6.
1.

Wykonawca przed upływem terminu na składanie ofert zobowiązany jest złożyć:
1)

Ofertę sporządzoną i wypełnioną wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;

2)

Formularz cenowy wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ;

3)

oświadczenie składane w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz
spełniania warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (odpowiednio
Rozdział IV, V SIWZ);
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4)

potwierdzenie wpłaty wadium w formie pieniężnej (wydruk przelewu);

5)

w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;

6)

próbki materiałów lub oferowany produkt (po jednej szt. na daną pozycję);

7)

 poz. 1 – torba na zakupy z bawełny z długimi uchwytami,
 poz. 4 – smycz odblaskowa ze złączką,
 poz. 6 – samozaciskowe opaski odblaskowe,
 poz. 7 – zawieszki odblaskowe miękkie,
 poz. 8 – nadmuchiwana piłka plażowa,
 poz. 9 – worek na mokre ubranie,
 poz. 10 – czepek,
 poz. 11 – pasek do biegania,
 poz. 12 – peleryna przeciwdeszczowa,
 poz. 13 – guma oporowa typu mini band o średnim poziomie oporu,
 poz. 14 – worek sportowy,
 poz. 15 – flaga reklamowa,
 poz. 16 – elektroniczna waga do bagażu,
 poz. 17 – parasol mały,
 poz. 18 – contigo shaker 590 ml,
 poz. 19 – adapter z USB.
inne dokumenty (jeśli Wykonawca powinien je złożyć), w tym:
a)

pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (o ile nie wynika z przepisów
prawa lub innych dokumentów),

b)

pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia,

UWAGA pełnomocnictwa muszą zawierać zakres umocowania i być złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do których Pełnomocnik
jest upoważniony)
c)

pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w ofercie informacji – tajemnica
przedsiębiorstwa,

d)

zestawienie produktów równoważnych zastosowanych przez Wykonawcę ze wskazaniem opisu
i ich certyfikatów, że w zakresie równoważności odpowiadają one wymaganiom Zamawiającego
- w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych
UWAGA w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, niezłożenie wraz
z ofertą Wykonawcy dokumentów, o których mowa powyżej spowoduje odrzucenie oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

e)

2.

pisemną informację Wykonawcy zawierającą: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku (zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
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3.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.

4.
5.

Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
Zaleca się, aby:
1) wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty (oraz w załącznikach do oferty) były parafowane
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo;
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi
numerami;
3) oferta została złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (kartki oferty
np. spięte, zbindowane, zszyte);
4) w przypadku nieczytelnego podpisu Wykonawca opatrzył go imienną pieczątką lub wpisał informację, kto
złożył podpis (czytelne wpisanie imienia i nazwiska).
Niespełnienie powyższych zaleceń nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

6.

Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu/kopercie (zabezpieczenie uniemożliwiające zapoznanie się
z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert). Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące
oznaczenia:
Wykonawca: Pełna nazwa, dokładny adres, telefon / faks Wykonawcy
(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci)
Ministerstwo Sportu i Turystyki /Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (Kancelaria Główna)
OFERTA na: Dostawę materiałów promocyjnych z logo Europejskiego Tygodnia Sportu, logo Programu
Erasmus+ i napisem Ministerstwo Sportu i Turystyki, numer zamówienia 3/2019.
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj.…………….. 2019 r., godz. 900

7.

Tajemnica przedsiębiorstwa
1) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp;
2) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
3) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny:
a)

być umieszczone na końcu oferty i oznaczone „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” albo

b)

stanowić osobną część (zszytą, spiętą, zbindowaną) opisaną jak w ust. 7 i oznaczoną „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”;

4) zastrzeżenie informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.
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8.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. Dopuszcza się używanie
w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym
w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.).

9.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.

Zmiana / wycofanie oferty
1) zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
lub wycofać ofertę;
2) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie.
Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składania ofert), zgodnie
z opisem podanym w ust. 7 oznaczając dodatkowo „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
Do pisma musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej do reprezentowania
Wykonawcy.
Rozdział VIII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.

Łączna wartość netto i brutto oferty dla zamówienia podstawowego zostanie podane przez Wykonawcę
w Formularzu oferty.

2.

Łączna wartość netto i brutto oferty objętego prawem opcji zostanie podane przez Wykonawcę w Formularzu
oferty.

3.

Łączna wartość netto i brutto oferty dla zamówienia podstawowego + objętego prawem opcji zostanie podane
przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

4.

Formularz oferty musi być sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

5.

Wykonawca ma obowiązek wypełnić Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.

6.

Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.

Oferta musi zawierać łączną wartość brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną brutto oferty" lub także
„ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. poz. 915), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający będzie obowiązany
zapłacić Wykonawcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług oraz podatkiem akcyzowym.

8.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych
sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika
(ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do
wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych;
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla wykonawców zagranicznych).

9.

Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy
do cen netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji
umowy podatku VAT.

10.

Podstawą do porównania ofert, będzie łączna wartość brutto oferty.

11.

Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.
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12.

W cenie uwzględnia się wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne
do wykonania przedmiotu umowy, oraz ewentualne rabaty i upusty, w szczególności określone w warunkach
umownych oraz Załączniku Nr 1 do SIWZ.

13.

Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści Istotnych postanowień umowy stanowiących
Załącznik Nr 7 do SIWZ.
Rozdział IX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Ofertę należy złożyć w terminie do 13 czerwca 2019 roku do godziny 8:30 w siedzibie Ministerstwa Sportu
i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14, Kancelaria Główna. Godziny pracy Kancelarii –
od poniedziałku do piątku od 8.15 do 16.15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone po upłynięciu terminu na wniesienie odwołania.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14, w dniu 13 czerwca
2019 roku o godz. 9:00.

4.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w ust. 4, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik
Nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

7.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.

8.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Rozdział X.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Znaczenie kryterium
(w %)
Cena brutto oferty
60 %
Jakość
40 %
Razem
100 %
2.
Ocena ofert dokonywana będzie według następujących zasad:
Kryterium wyboru

Liczba możliwych do uzyskania
punktów
60 punktów
40 punktów
100 punktów
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1) ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY (z podatkiem) za realizację całego zamówienia – według
następującego wzoru:
Najniższa łączna wartość brutto oferty
K1=

Łączna wartość brutto oferty badanej

x 60% x100

2)

W ramach kryterium, JAKOŚĆ ocenie podlegać będzie każda dostarczona próbka, o której mowa w rozdz.
VII ust. 1 pkt 6 SIWZ, przyznając jej punktację: od 1 do 2,5 pkt.

3)

Łączna ilość punktów w kryterium, JAKOŚĆ będzie sumą wszystkich uzyskanych punktów. Maksymalna
liczba punktów to 40. Ocenie w szczególności będzie podlegać trwałość, precyzja wykonania oraz estetyka
zaoferowanych materiałów promocyjnych.
(UWAGA! Próbki stanowią jedno z kryteriów oceny ofert) – Wykonawca, którego oferta nie będzie
zawierała próbek zostanie odrzucona, na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3.

Przyjmuje się, że przy ocenie ofert, wartość wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).

4.

Ocena końcowa:
1)

Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po przecinku (jeżeli trzecia cyfra
po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w górę, a jeżeli trzecia
cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrągli liczbę przyznanych punktów w dół);

2)

ostateczna ilość punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych we
wszystkich kryteriach oceny ofert tj. „CENA”, i „JAKOŚĆ”, zgodnie ze wzorem:
P=C+J
gdzie:
P – łączna ocena punktowa oferty we wszystkich kryteriach oceny,
C – ocena oferty w kryterium „CENA”,
J – ocena oferty w kryterium „JAKOŚĆ”.

5.

3)

za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów;

4)

jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych;

5)

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

Rozdział XI.
WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

2.

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
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3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.

Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego oraz przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ.

5.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ
(modyfikacja SIWZ). Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

6.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
Rozdział XII.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIII.
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 7 do SIWZ.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści Istotnych postanowień umowy. Warunki zmiany Istotnych
postanowień umowy, szczegółowo określono w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
Rozdział XIV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp (Dział VI – Środki ochrony prawnej).

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.

4.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)

określenia warunków udziału w postępowaniu;

2)

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)

odrzucenie oferty odwołującego;

4)

opisu przedmiotu zamówienia;

5)

wyboru najkorzystniejszej oferty.
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5.

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

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8.

Terminy:

9.

1)

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. 180 ust. 5 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2)

odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ
na stronie internetowej;

3)

odwołanie wobec czynności innych niż w pkt1 i 2 wnosi się w terminie - 5 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę do jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1)

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2)

w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

11.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.

12.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

13.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Rozdział XV.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENAI PUBLICZNEGO

1.

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przekaże
Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów
w sprawach realizacji umowy.

2.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3.

W przypadku zawierania umowy w siedzibie Zamawiającego, osoby podpisujące umowę ze strony Wykonawcy
powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
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Rozdział XVI.
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
1.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny, załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

2.

Ujawnienie treści protokołu i załączników, odbywać się będzie wg poniższych zasad:

3.

1)

udostępnienie - po złożeniu wniosku (forma pisemna lub faks lub elektroniczna) - należy podać informację
o żądanym zakresie i formie udostępnienia dokumentów;

2)

Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa,
zakres informacji, które mogą być udostępnione;

3)

Zamawiający wyznacza termin udostępnienia dokumentów, z uwzględnieniem czynności, o których mowa
w pkt 2.

W sprawie udostępniania protokołu lub załączników stosuje się rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128).

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),
Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza Oferty,
Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza Cenowego,
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 5 – Wzór wykazu wykonanych dostaw,
Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
Załącznik Nr 7 – Istotne postanowienia umowy.
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