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Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników
XXIX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego
„Bukowińskie Spotkania”.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART.11 UST. 8 USTAWY Z DZNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(TJ. DZ.U. Z 2015 R. POZ. 2164 ZE ZM.)
POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W JĘZYKU POLSKIM I ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA SKŁADANIE OFERTY,
OŚWIADCZEŃ ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW W JĘZYKU OBCYM BEZ ICH TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Załącznik nr 5 - Druk zapotrzebowania
Załącznik nr 6 - Wzór umowy
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Rozdział I. Dane Zamawiającego
1. Zamawiającym jest - Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji
64-920 Piła, pl. Stanisława Staszica 1
tel. +48 67 2105004; fax: 660640131
REGON: 302117487, NIP: 764-266-32-43

Internet: http://www.rck.pila.pl
e-mail: sekretariat@rck.pila.pl
godz. urzędowania: pn. – pt. od 730 do 1530

2. Adres do korespondencji:
Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji
64-920 Piła, pl. Stanisława Staszica 1
tel. +48 67 2105004; fax 660640131
e-mail: sekretariat@rck.pila.pl
3. Wszelkie pisma Wykonawcy winni kierować na adres wskazany w ust. 2.

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości zamówienia nie
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem
„SIWZ”.
2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: Usługi.
3. CPV - 55.27.00.00-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu i wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) dla
uczestników XXIX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Bukowińskie Spotkania –
Jastrowie, Piła w terminie od dnia 19.06.2018 do 25.06.2018 r.
2. Przewidywana maksymalna ilość uczestników Festiwalu zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ –
Druk zapotrzebowania.
3. Wyżywienie:
19.06.2018

Kolacja

290 osób

20.06.2018

Śniadanie

-

290 osób
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Obiad
290 osób
21.06.2018

22.06.2018

23.06.2018

Kolacja

-

440 osób

Śniadanie

-

440 osób

Obiad

-

440 osób

Kolacja

-

440 osób

Śniadanie

-

440 osób

Obiad

-

440 osób

Kolacja

-

440 osób

Śniadanie

-

440 osób

Obiad

-

440 osób

Kolacja 24.06.2018

25.06.2018

440 osób

Śniadanie

-

440 osób

Obiad

-

440 osób

Kolacja

-

440 osób

Śniadanie

-

290 osób

4. Zakwaterowanie:
19/20.06.2018

-

290 osób

20/21.06.2018

-

440 osób

21/22.06.2018

-

440 osób

22/23.06.2018

-

440 osób

23/24.06.2018

-

440 osób

24/25.06.2018

-

290 osób

5. Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Festiwalu powinno znajdować się w odległości
maksymalnie do 30 km od Jastrowia. Zamawiający dopuszcza zakwaterowanie w ośrodku,
pensjonacie, motelu, hotelu minimum 100 osób jednocześnie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania placówki w której świadczona będzie usługa. Obiekt
musi posiadać jadalnię lub może ona znajdować się w innym budynku na tej samej posesji. Sala
jadalna powinna być wyposażona w odpowiednią ilość miejsc siedzących, aby można było wydać
i umożliwić konsumpcję poszczególnych posiłków przez wszystkich zakwaterowanych uczestników
w krótkim okresie czasu.
7. Zamawiający dopuszcza zakwaterowanie uczestników w pokojach maksymalnie 6 osobowych,
z jednym oknem, wyposażonych w pojedyncze lub piętrowe łóżka z czystą pościelą- poduszka,
kołdra, poszwa i poszewka.
8. Wykonawca zapewni dostęp do łazienek z pełnym węzłem sanitarnym z ciepłą i zimną wodą.
Pomieszczenia sanitarne powinny być wyposażone w urządzenia natryskowe, miskę ustępową,
umywalkę, mydło i papier toaletowy. Obiekt musi spełniać wymogi prawa związane z higieną,
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sanitarne i p.poż.
9. Wykonawca zapewni wyżywienie w postaci trzech posiłków dziennie:
a) Śniadanie – w formie porcji – zimny lub ciepły posiłek, napój ciepły lub zimny,
b) Obiad – w formie porcji – zupa, drugie danie, dodatki, napój ciepły lub zimny,
c) Kolacja – w formie porcji – zimny lub ciepły posiłek, dodatki, napój ciepły lub zimny.
Posiłki powinny być różnorodne i wydawane w takich godzinach, by nie kolidowały z programem
występów dla danego zespołu.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany danego posiłku w formę tzw. suchego prowiantu.
Zamawiający zgłosi ten fakt Wykonawcy najpóźniej do godziny 16 dnia poprzedzającego.
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za nocleg i wyżywienie w przeliczeniu na ilość osób
faktycznie zakwaterowanych.

Rozdział IV. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych,
2) składania ofert wariantowych,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) prawa opcji,
6) rozliczenia w walutach obcych,
7) przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
8) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
9) dynamicznego systemu zakupu,
10) udzielenia zaliczek na poczet wykonana zamówienia.

Rozdział V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie od 19 do 25 czerwca 2018 roku.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu
1.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których
mowa w art.24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp ( przesłanki wykluczenia obligatoryjne),
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów
w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki
wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,
a) 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
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ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz. 978
z późn. zm.) 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 majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233 z późn. zm.)
b) 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. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1) posiadania kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżeń, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
1.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego do
oferty należy dołączyć:
1.1.aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ
Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
a) formularze Oświadczeń wypełnia i podpisuje Wykonawca,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wypełnione i podpisane formularze Oświadczeń składa każdy z Wykonawców,
c) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach, w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1
powyżej,
d) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji
pl. Staszica 1
64-920 Piła
7

Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników
XXIX Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.
_________________________________________________________________________________

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu,
o którym mowa w pkt 1.1. powyżej.
1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa
w art. 86 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania zamawiającego
przedłożyć:
1.2.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 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.
1.2.2. Forma i oświadczenia i/lub dokumenty:
Oświadczenie o którym mowa w pkt 1.2.1 winno być złożone w oryginale, a dokumenty
lub informacje w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” prze
Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). Poświadczenia „za
zgodność z oryginałem” dokumenty lub informacje dokonuje odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dzielenie zamówienia publicznego
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
1.3 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia może
zostać wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1.3.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę);
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument wystawiony
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego
terminu.
2.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu może zostać wezwany do złożenia w wyznaczonym nie
krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:

3.

Na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia i dokumenty:
1) W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć nw. dokumenty:
1.1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, z zachowaniem powyższego
terminu.
1.2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami,
a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
z zachowaniem powyższego terminu.
1.3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
1.4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. 2016 poz. 716).
4. Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa 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, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert.
4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, zastępuje
się je dokumentami zawierającymi odpowiednie oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby lub osób uprawnionych do jego realizacji lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym lub
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Oświadczeni i/lub dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składanie wraz
z tłumaczeniem na język polski.
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Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego – przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,
a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia
lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 poz. 1113 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 poz. 1030 ze
zm). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych oraz przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Paulina Majchrzak
stanowisko służbowe: Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
3.
Korespondencję do zamawiającego (powołując się w tytule na nr referencyjny
postępowania: RCK/01/2018 należy kierować:
• pisemnie na adres:
Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji, Pl. Staszica 1, 64-920 Piła
• drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rck.pila.pl,
Uwaga:
Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy
Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader.
• faksem na numer: 660640131
1.
Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim.
Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona
wraz z tłumaczeniem na język polski.
2.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

Rozdział IX. Informacje dotyczące wadium
1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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Rozdział X. Termin związania z ofertą
1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2.
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.
3.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć
termin składania ofert.
4.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
5.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający niezwłocznie poinformuje
wykonawców, którzy złożyli oferty.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta,
oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników
do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.
2.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej,
w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego.
3.
Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być
podpisane przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnioną/e do jego reprezentacji.
4.
Pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy) – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku
pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
5.
Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu
podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem".
6.
Poświadczenia 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.
7.
Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji
których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
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podwykonawców, składane są w oryginale.
8.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.
Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest zobowiązany
nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności zaleca
się umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z dopiskiem „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim".
10.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia
oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.
Zaleca się, aby strony oferty i jej załączników były trwale ze sobą połączone i kolejno
ponumerowane.
12.
Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
13.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1)
Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2)
Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale IX SIWZ.
3)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy
składającego ofertę – jeżeli dotyczy.
4)
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu,
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy.
5)
Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których zamawiający dokona oceny
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli
Wykonawca zastrzega takie informacje).
6)
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
7)
Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
2016 poz. 716).
14.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez
osobę / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
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15.
Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany
lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".
W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć
napisem "zmiana nr..... ".
16.
Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty
potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących wniosek do reprezentowania
wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
17.
W trakcie sesji otwarcia ofert koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" lub
„WYCOFANIE" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty. Po weryfikacji,
w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:
1)
zmiany zostaną dołączone do oferty,
2)
w przypadku ofert wycofanych zamawiający niezwłocznie zwróci wadium jeżeli
wymagano jego wniesienia, w sposób wskazany we wniosku, a w przypadku braku takiego
wskazania prześle na adres siedziby wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie
w posiadaniu zamawiającego.
18.
Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego
wzór stanowi Załącznik 1 do SIWZ i zamieszczenie formularza na początku oferty.
19.
Wskazane jest, aby:
1) Ofertę umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane do zamawiającego na adres:
Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji
Pl. Staszica 1, 64-920 Piła
„Zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników XXIX Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego Bukowińskie Spotkania”
„Nie otwierać przed dniem ….................... roku godz. …...................”
(data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert),
W sytuacji 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 pocztą lub
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
2) karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się
ponumerowanie zapisanych stron.
3) załączyć spis zawartości oferty.
20.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

21.
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.
22.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
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Rozdział XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego, Pl. Staszica 1,
64-920 Piła, w pok. nr 17 – Sekretariat w terminie do dnia 17 maja 2018r. do godziny 12:00.
W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci
ofertę bez jej otwierania.
2.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie zamawiającemu odrębnego
oświadczenia dostarczonego w kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
3.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2018r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego,
Pl. Staszica 1 w Pile, pok. nr 17. Otwarcie ofert jest jawne.
4.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5.
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji,
warunków płatności zawartych w ofertach.
6.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Rozdział XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

Cena ofertowa wymieniona w Formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową za wykonanie
przedmiotu zamówienia.

2.

Podana przez Wykonawcę cena ofert stanowi maksymalny koszt Zamawiającego
w związku z realizacją zamówienia.

3.

W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług.

4.

Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy
o podatku od towarów usług należy do wykonawcy.

5.

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp 3a jeżeli wykonawca złożył ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
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6.

Cena oferty podana przez wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy
i nie podlega podwyższeniu, z zastrzeżeniem zapisów zawartych we wzorze umowy dot.
warunków zmian wynagrodzenia wykonawcy.

7.

Ceny podane w Formularzu ofertowym muszą być wyrażone w PLN, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.

8.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Rozdział XIV. Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował niżej opisanymi
kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1 punkt:
Nr
1
2
3
2.

Nazwa kryterium
Cena ofert brutto
Odległość noclegu
Termin płatności faktur

Waga w %
60
30
10

Liczba przyznanych punktów w ramach ww. kryteriów zostanie obliczona według wzoru:

Nr 1. Cena oferty (cena brutto podana w Formularzu ofertowym) :
najniższa cena ofertowa brutto
C= ---------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium 60%
cena oferty badanej
Nr 2. Odległość miejsca noclegu
Zamawiający przyzna odpowiednią ilość punktów za odległość dzielącą miasto Jastrowie
ul. Poznańska 50 (Ośrodek Kultury) z miejscem zlokalizowania noclegu i wyżywienia dla
uczestników Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Bukowieńskie Spotkania wg
strony internetowej https:/ maps.google.com/ uwzględniając najkrótszą w kilometrach trasę.
Trasa wyznaczona będzie od siedziby Ośrodka Kultury ul. Poznańska 50 do adresu noclegu
dla uczestników Festiwalu.
Maksymalna ilość punktów w danym kryterium – 30
Zamawiający przyzna w przypadku zlokalizowania noclegu dla uczestników Festiwalu
w odległości od 0 km do 10 km od ulicy Poznańskiej 50 (Ośrodek Kultury w Jastrowiu ilość
punktów: 30.
Zamawiający przyzna w przypadku zlokalizowania noclegu dla uczestników Festiwalu
w odległości od 11 km do 20 km od ulicy Poznańskiej 50 (Ośrodek Kultury) w Jastrowiu ilość
punktów: 20.
Zamawiający przyzna w przypadku zlokalizowania noclegu dla uczestników Festiwalu
w odległości od 21 km do 30 km od ulicy Poznańskiej 50 (Ośrodek Kultury) w Jastrowiu ilość
punktów: 10.
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Zamawiający przyzna w przypadku zlokalizowania noclegu dla uczestników Festiwalu
w odległości powyżej 30 km od ulicy Poznańskiej 50 (Ośrodek Kultury) w Jastrowiu ilość
punktów: 0.
Nr 3. Termin płatności faktury (min 14 dni max 21 dni)
Termin płatności faktury
G= ------------------------------------------------------ x 100 x waga kryterium 10%
najdłuższy termin płatności faktury
3.
Punkty przyznane wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane.
Suma uzyskanych punktów stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta , która w sumie uzyska największą
liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium
zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.
5.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie
z zasadami matematycznymi.
6.
W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
7.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia
w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Rozdział XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Zamawiający po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1) 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 są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
5) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
6) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy,
cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu
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z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
3.
Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o miejscu
i terminie podpisania umowy z uwzględnieniem art. 94 ustawy Pzp..
4.
W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
5.
Dokumenty, jakie wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu przed
zawarciem umowy:
a.1) umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie publiczne,
a.2) umowę spółki cywilnej (jeżeli dotyczy oraz w przypadku, gdy wykonawca nie dołączył
tego dokumentu do oferty),
6.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może
zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
7.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia umowy, wzór umowy
1.
2.
3.
4.

Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana, zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze umowy.
Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, zawiera wszystkie istotne
postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie w sprawie zamówienia
publicznego.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonej we wzorze
umowy.

Rozdział XVII. Podwykonawcy
1.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
2.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy albo imiona i nazwiska
podwykonawców oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
3.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego
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zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1.
Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy,
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.
2.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest z obowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3.
Odwołanie wnosi się (art. 182 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy): w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji (za pomocą poczty elektronicznej) o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
4.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie (art. 182 ust. 2 ustawy) 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
5.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień SIWZ zamawiający może przedłużyć termin składania ofert (art. 182 ust. 5
ustawy).
6.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6
ustawy).
7.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby 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 (art.180 ust. 4 ustawy).
8.
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.
9.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom
przysługuje skarga do sądu (art. 198 a do art. 198 g ustawy).

postępowania

odwoławczego

10.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
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skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne
z jej wniesieniem.
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