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MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie „SIWZ”
na dostawę dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych zestawów stacji roboczych
wraz z oprogramowaniem dla Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń
Rolnych

I.

Nazwa i adres Zamawiającego

MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH
ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
Tel. 29/ 760 45 26, Fax : 29 / 7604526
Adres strony internetowej: www.mbg.ostroleka.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych zestawów
stacji roboczych wraz z oprogramowaniem dla Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń
Rolnych
1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu
zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.
2.

Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:. symbol CPV: 30214000-2 stacje robocze,
48700000-5 pakiety oprogramowania użytkowego.

3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego
wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami
minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

4.

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych
ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.
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5.

Wykonawca może przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie
zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

6.

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej
z przedmiotem zamówienia, opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ.

7.

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

8.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w sytuacji, o
której mowa w art. 93 Ustawy Pzp.

9.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania niniejszego zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.

2.

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.

3.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI SIWZ wg formuły „spełnia / nie
spełnia” - załącznik nr 6.

4.

Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy
dotyczące Wykonawców, tj. Wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz każdy z Wykonawców
oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien
przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (sporządzony zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ).

B. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 Ustawy, Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
(sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ).

2.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 Pzp wykonawca
składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.

Oświadczenia, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wybrany wykonawca przed
podpisaniem umowy dostarczy aktualne zaświadczenie, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.

Oświadczenia, że Wykonawca nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy aktualne
zaświadczenie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.

5.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do dołączenia do
oferty egzemplarza pełnomocnictwa dla podmiotu reprezentującego Wykonawców.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, składają jedną ofertę, przy
czym:

5.1. wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI B pkt. 1 - 4 składa każdy z
Wykonawców oddzielnie,
5.2. oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ potwierdzające spełnianie warunków określonych w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, składa ustanowiony do reprezentowania Wykonawców pełnomocnik.
6.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI B w punktach: 3-4 - składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:

6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
6.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7.

Dokument, o których mowa w niniejszym Rozdziale pkt. 6.1. powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w
pkt. 6.2. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed 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, lub przed
notariuszem.

8. Forma dokumentów:
8.1. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8.2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym
dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest dołączenie ich
tłumaczenia na język polski. Tłumaczenie winno być opatrzone adnotacją Wykonawcy
wskazującą (potwierdzającą), iż jest to tłumaczenie określonego dokumentu załączonego do
oferty w języku obcym.

4

C. Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców
występujących wspólnie - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale
lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią
Wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego
oraz jej podpisem.
3. Wypełnione i podpisane karty oceny (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).
4. Wypełniony i podpisany formularz oferty (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ).
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaga dołączenia do oferty:
5.1 Katalog (folder) zawierający opis i specyfikację parametrów technicznych oferowanego
asortymentu. Każdy Wykonawca na potwierdzenie wymaganych przez Zamawiającego
parametrów, zobowiązany jest do dostarczania katalogów. Dołączone katalogi (foldery) należy
oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą.
VII.Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane zostaną pisemnie, faksem bądź
drogą elektroniczną.
2. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia faktu otrzymania wniosku, zawiadomienia oraz
informacji przesłanych faksem, drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się
do potwierdzania, na żądanie Wykonawcy wszelkich wniosków, zawiadomień oraz informacji.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania przekazuje
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej
Zamawiającego.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Każda wprowadzona przez
Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich
Wykonawców, którym przekazał SIWZ.
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
6.1. – Robert Rusoł, Emilia Antoszewska - tel. /29/ 760 45 26

5

Adres, na który należy przesyłać korespondencję:
MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH
ul. PIŁSUDSKIEGO 38, 07-410 OSTROŁĘKA
Fax.: 29 / 760 45 26
E-mail: sekretariat@mbg.ostroleka.pl
VIII. Termin związania ofertą
1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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.
IX. Opis sposobu przygotowania ofert
1.

Oferta z załącznikami winna być sporządzona na określonym przez Zamawiającego formularzu
lub zgodnie z treścią odpowiedniego formularza dołączonego do SIWZ.

2.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą,
czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez osobę uprawnioną.

3.

Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną
propozycję.

4.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.

5.

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno
być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.

6.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie
powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.

7.

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. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy Pzp. Strony oferty zawierające tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom
postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty,
odpowiednio ją oznaczając: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr
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47. Poz. 211, z późn. zm.)
8.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.

9.

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres
podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:
„Oferta w postępowaniu nr MBG.OK.272.1.2.2019 na dostawę dwóch sztuk fabrycznie
nowych zestawów stacji roboczych wraz z oprogramowaniem dla Mazowieckiego Biura
Geodezji i Urządzeń Rolnych. Nie otwierać przed 19.08.2019 r. godz. 12:00 ” oraz opatrzoną
nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka,
pok. 246.
2. Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2019r. o godz. 12:00.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu 19.08.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka, pok. 247.
4. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana oraz informacje dotyczące ceny.
6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając
należny podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasada ta dotyczy
również wszelkich obliczeń w ramach oferty.
2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty
manipulacyjne, koszty dostawy, montażu, instalacji, konfiguracji przedmiotu zamówienia
oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom.
4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
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poprawiona w oparciu o art. 87 ust. 2 Ustawy Pzp.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.
XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1.

Na dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych zestawów stacji roboczych wraz z
oprogramowaniem dla Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych

Oferty zostaną ocenione za pomocą kryterium najniższej ceny.
Cena - 100% (C)
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Cn

C = ––––– x100
Cob

gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę,
Cn - najniższa zaoferowana Cena,
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej.

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował
wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszym SIWZ.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
Ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą
elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w, pkt. 1 jeżeli w niniejszym postępowaniu zachodzą przesłanki
określone w art. 94 Ustawy Pzp.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać
przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XIV. Istotne postanowienia umowy
1. Istotne postanowienia umowy, jakie zostaną zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą
stanowią załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące:
2.1. zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie
dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej,
2.2. zmiany zakresu przedmiotu umowy spowodowane:
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a) niedostępnością na rynku urządzenia wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania
produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia,
b) wprowadzeniem przez producenta nowej wersji produktu charakteryzującego się co
najmniej takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w
przypadku zaprzestania produkcji urządzenia wskazanego w ofercie.
3. W przypadku zaistnienia którejś z wymienionych okoliczności, strony ustalają nowy termin
realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w aneksie do umowy.
4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do
umowy).
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
Wykonawcy, a także innym podmiotom, 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 publicznego lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Szczegółowe informacje na temat odwołania oraz skargi znajdują się w Ustawie Pzp, w Dziale
VI „Środki ochrony prawnej”.
Wykaz załączników do SIWZ:
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.
2. Formularz oferty – załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4.
5. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5.
6. Karta oceny - załącznik nr 6.

Dyrektor
mgr inż. Edward Głażewski
__________________________

Ostrołęka, dnia 07.08.2019 r.

(Podpis osoby upoważnionej)
Sporządziła: Emilia Antoszewska
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