REGIONALNE CENTRUM KULTURY
FABRYKA EMOCJI
____________________________________________

Piła, 08 maja 2013 roku

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Zapewnienie noclegu i wyżywienie dla uczestników
XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
„Bukowińskie Spotkania”
O wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

Zatwierdzam:

Nr sprawy: RCK/02/2013

Piła, maj 2013r.

Część I
Postanowienia ogólne
1. Informacja o Zamawiającym
Zamawiającym jest Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji
Adres: pl. Staszica 1, 64-920 Piła
Tel./fax.: 067 210-5000
Regon: 302117487
NIP: 764-266-32-43
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących
SIWZ.
1) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
imię i nazwisko: Stanisław Dąbek
stanowisko służbowe: Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Fabryki Emocji
tel./fax: 067 210-5004 / 067 210-5002,
imię nazwisko: Zbigniew Kowalski
stanowisko służbowe: Instruktor
tel./fax: 067 210-5010, 67 210-5022
2) Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków,
zawiadomień oraz informacji także za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną.
W przypadku przekazywania przez Wykonawców wniosków, zawiadomień oraz informacji za
pomocą faksu lub drogi elektronicznej, należy niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu listem
poleconym lub doręczyć do siedziby Zamawiającego.
Oferty jednak – pod rygorem nieważności – muszą zostać złożone tylko w formie pisemnej.
3) Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane w formie określonej w pkt 2) z adnotacją nazwy
przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany 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.
5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SIWZ.
7) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie
internetowej.,
9) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
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zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie
zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
4. Zasady uczestnictwa w postępowaniu
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w
ustawie o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferty wariantowe, częściowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, częściowych.
8. Podwykonawcy
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest
do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy Podwykonawcy. W
przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował
zamówienie bez udziału Podwykonawców.
9. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia mowy ramowej.
10. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji internetowej.
11. Waluta
Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia Zamawiającego z
Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

Część II
Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXIV
Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” w Jastrowiu i Pile.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 55.27.00.00-3
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu i wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla
uczestników XXIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” –
Jastrowie, Piła 2013 w terminie od dnia 18 czerwca 2013 r. do 24 czerwca 2013 r.
Nocleg uczestników festiwalu powinien znajdować się w odległości ok 30 km od Jastrowia.
Przewidywana ilość uczestników festiwalu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Formularz
zapotrzebowania.
3. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie musi być wykonane w terminie od 18 czerwca 2013 r. do dnia 24 czerwca 2013 roku.
4. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
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Część III
Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy
1.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych
warunków.

1) Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
3) Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał oświadczeń
i dokumentów określonych w Części III SIWZ.
4) Nie wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z
postępowania zgodnie z art. 24 ustawy.
5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie i w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w Części III SIWZ.
2. Dokumenty składające się na ofertę
1) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Zakres pisemny zobowiązania powinien zawierać co najmniej informacje wynikające z § 1 ust. 6
pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj.:
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- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli podmioty, o których mowa powyżej będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający
żąda od Wykonawcy dokumentów wymaganych w Części III ust. 2. pkt 2) i pkt 3) oraz pkt 5) SIWZ.
4) Wykonawcy zagraniczni:
a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2) lit. b) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2) lit. b) SIWZ zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) dokument, o którym mowa w pkt 5) lit. a) SIWZ należy składać w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem, składanej wraz z tłumaczeniem na język polski.
c) dokument, o którym mowa w pkt 5) lit. a) SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy
ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać
dokumenty i oświadczenia wymienione wyżej:
- z Części III ust. 2 pkt 2) i pkt 3) SIWZ dla każdego podmiotu z osobna,
- pozostałe dokumenty mogą zostać złożone wspólnie.
Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
6) Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ);
b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do
działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z
dokumentów rejestrowych.
3. Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym
terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
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terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania;
b) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy.

Część IV
Opis sposobu obliczania ceny oferty
1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny
netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.
Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług ( Dz. U. Z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Ceny podane przez wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają
podwyższeniu.
Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
Ostateczną ocenę oferty, obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości netto
oraz podatku VAT.

Część V
Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Tryb oceny ofert
1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2) Oferty oceniane będą w 2 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty
Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
wg kryterium spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
jakie mają załączyć wykonawcy.
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą- Prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną
odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną
pozostawione bez dalszego rozpatrywania.
II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie
podlegających wykluczeniu.
2. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu
odpowiednio wagę procentową :
−

cena brutto za realizację całego zamówienia – waga 100 %

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:
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cena brutto za realizację całego zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty
ponoszone przez Wykonawcę – według następującego wzoru:
najniższa cena brutto spośród badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium
cena brutt oferty badanej
2) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.
3) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.
4) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
5) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Część VI
Forma i zasady wnoszenia wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Część VII
Zasady przygotowania oferty
1. Wymogi formalne
1) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
3) Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
4) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona
notarialnie).
5) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje
się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6) Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących
Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawców lub przez
pełnomocnika ustanowionego, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy.
7) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana
przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie,
przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane
przez Wykonawcę.
8) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia)
przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich
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formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez
Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
10) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.
nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie
z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa 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.
11) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
12) Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
Podwykonawcom.
13) Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków
ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone.
2. Opakowanie oferty
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym otwarcie
i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (w 2 kopertach).
Opakowanie zewnętrzne musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, koperta
wewnętrzna opatrzona informacją o firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy wraz
z adresem i nr telefonu. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z
określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
2) W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania
ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty poczta lub
poczta kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
3. Koszt przygotowania oferty
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien
zapoznać się z całością SIWZ. Której integralną część stanowią załączniki

Część VIII
Informacje o trybie składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 17, parter do dnia 17 maja 2013
roku do godziny 09:00
2) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 17, parter w dniu 17 maja 2013
roku o godzinie 09:05
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3. Publiczne otwarcie ofert
1) Otwarcie ofert jest jawne.
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Wykonawcy,
adres, (siedzibę), cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki
płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.
4. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zmiana i wycofanie oferty
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w sposób i
formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą odpowiednio
oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz
zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.

Część IX
Istotne postanowienia umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Termin płatności:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy 14 dni od daty
przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2. Kary umowne
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.
3. Projekt umowy
Projekt umowy określony został w załączniku Nr 4 do SIWZ i wymaga parafowania przez
Wykonawcę.
4. Zmiana umowy
Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Część X
Postanowienia końcowe

8

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający, po rozstrzygnięciu przetargu, niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których
mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy na stronie internetowej Regionalnego Centrum Kultury
Fabryka Emocji (www.rck.pila.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie –
tablica ogłoszeń.
3) W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców.
4) W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zamierza powierzyć realizację
przedmiotu zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga
przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanki unieważnienia postępowania,
o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1) Wobec czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy podjętej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo w terminie
10 dni, – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).
3) Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej.
4) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, Zamawiający
może przedłużyć termin składania ofert.
5) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6) W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.
7) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania
(art.180 ust. 3 ustawy).
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8) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu (art.180 ust. 4 ustawy).
9) 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.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy (art.180 ust. 5
ustawy).
10) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga
do sądu.
11) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.
12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem (art. 198 a do art. 198 g
ustawy).
3. Termin i miejsce podpisania umowy
Zamawiający w piśmie informującym o wyniku postępowania wskaże termin podpisania umowy
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

4. Wykaz załączników:
1) Formularz oferty,
2) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
3) Oświadczenie o treści określonej w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
3) Wzór umowy,
4) Formularz zapotrzebowania.
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