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I. Zamawiajacy :

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o., ul. Spacerowa 2, 57 - 320
Polanica-Zdroj, zarejestrowana w S^dzie Rejonowym dla Wroclawia-Fabrycznej we
Wroclawiu, IX Wydzial Gospodarczy KRS 0000253420, kapital zakladowy 1 599 800 zl,
kapital wplacony 100 000 zl, NIP 8831771000, REGON 020206230

II. Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655
z pozn. zm.) - dalej w tekscie jako Ustawa - i zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

IILSposob porozumiewania si§ zamawiaj^cego z wykonawcq

Porozumiewanie sie Zamawiajacego z Wykonawc^ tj. przekazywanie wszelkich wnioskow,
oswiadczeri, zawiadomien, zapytari, informacji musi bye prowadzone w formie pisemnej,
jednak nie pozniej niz 6 dni przed terminem sktadania ofert. Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosc porozumiewania sie drog^ elektroniczn^.

IV. Okres realizacji zamowienia:
5 lat od dnia zawarcia umowy.

V. Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia to usluga w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych CPV:
66100000-1 uslugi bankowe i inwestycyjne.

1. Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa obsluga bankowo-kasowa Miejskiego
Zakladu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., obejmuj^ca :

a/ w zakresie obslugi bankowej:
- otwarcie i prowadzenie rachunku biez^cego,
- otwarcie i prowadzenie rachunkow pomocniczych w ilosci 3-4 szt.
- oprocentowanie srodkow pienieznych platnych na z^danie
- realizacja lokat terminowych na zlecenie zamawiaj^cego,
- sprzedaz produktow bankowych zwiazanych z obsiug^ rachunku biez^cego, tj. kredytu
w rachunku biez^cym oraz poreczen,
- ustanowienie limitu zadtuzenia w rachunku biez^cym Zamawiajacego w kwocie
400.000,00 zl - kredyt w rachunku biez^cym powinien bye dostepny od dnia podpisania
umowy,
- wdrozenie i realizacja systemu elektronicznej obslugi bankowej online
Zamawiajacego umozliwiajacej wydawanie w postaci komunikatow elektronicznych
dyspozycji dotycz^cych wszystkich rachunkow bankowych oraz zapewniaj^cej
informacje o stanie tych rachunkow i dokonywanych na nich operacjach, przegl^d
zrealizowanych transakcji w ujeciu historycznym z uwzglednieniem daty realizacji i
kwoty transakcji. Zamawiajacy wymaga stosowania przy akceptacji operacji
realizowanych poprzez system elektroniczny stosowania dwoch podpisow osob
zarzadzajqeych MZK,
- realizacja przelewow wewnetrznych i do innych bankow,



- przyjmowanie wplat gotowkowych i dokonywanie wyplat gotowkowych przez osoby
upowaznione przez Zamawiajqcego,
- prowadzenie systemu wirtualnych rachunkow kontrahenckich, osobno dla wplat
czynszowych i uslug komunalnych.
- wydanie karty bankomatowej do konta biezacego z limitem dziennym 20.000 zl

Otwarcie rachunkow biezacego i pomocniczych nastapi niezwlocznie po rozwiazaniu
dotychczasowej umowy na obslug^ bankowa.

b/ w zakresie obslugi kasowej:
- przyjmowanie wplat gotowkowych od uslugobiorcow Zamawiajacego. Zamawiajacy
wyklucza mozliwosc pobierania, nawet czesciowo, oplat za wplaty z tytulu czynszu i za
uslugi komunalne od odbiorcow uslug.

2. W celu zapewnienia prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca
jest zobowiazany do:

a/ zapewnienia punktow kasowych, ktorych ilosc oraz godziny otwarcia (rowniez
w godzinach popoludniowych) umozliwi^ obsluge uslugobiorcow Zamawiajacego —
min. 1 punkt obslugi na terenie Polanicy-Zdroju
b/ zastosowania systemu elektronicznego dokonywania przelewow zapewniajacego:

- bezpieczeristwo,
- ochrone dostepu haslem,
- kazdorazowe kodowanie transmisji danych,
- mozliwosc podawania aktualnych danych o wysokosci said, wolnych srodkach i

obrotach na wszystkich rachunkach,
- realizacje zleceh w systemic zapewniajacym obciazenie rachunkow i uznanie

wierzyciela w dniu zlozenia dyspozycji
- wykonywanie analiz i raportow z operacji i transakcji za wskazane okresy z

mozliwosciq ich wydruku
c/ zapewnienia biezacego serwisu systemu
d/ przeszkolenia wskazanych pracownikow Zamawiajacego w zakresie obslugi
systemu bankowosci elektronicznej,
e/ skalkulowania prowizji i oplat tak, aby nie ulegaly zmianom w trakcie trwania
umowy.

3. Istotne informacje dotycz^ce przedmiotu zamowienia:
a/ szacunkowa ilosc indywidualnych wplat gotowkowych dokonywanych
miesiecznie przez uslugobiorcow Zamawiajacego wynosi 750 - 850 szt. a
szacunkowa laczna wartosc tych wplat to kwota 220 000 -240 000 PLN w skali
miesiaca
b/ szacunkowa wysokosc miesiecznych obrotow na rachunku podstawowym (str.
Wn) wynosi 650 000 - 680 000 PLN
c/ szacunkowa ilosc wyplat gotowkowych dokonywanych przez Zamawiajacego
w skali miesiaca wynosi 0 do 1 szt. — jednorazowa wysokosc wyplaty nie
przekroczy 10.000 zl
d/ szacunkowa ilosc przelewow w skali miesiaca dokonywanych przez
Zamawiajacego z konta podstawowego - ok. 220 szt.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamowienia uzupelniaj^ce gonna
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz ofert cze^ciowych.



6. Zamawiaj^cy postanawia, ze zadna czesc zamowienia nie moze zostac powierzona
podwykonawcom.

7. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajqeym i Wykonawca beda^ dokonywane wyiacznie w
polskich zlotych.

VI. Opis warunkow udziahi w postf powaniu

O zamo wienie publiczne moga^ ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spelniaja^ nastepuj^ce
warunki:

1. Posiadaj^ uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladaja^ obowi^zek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadaj^ niezbedn^ wiedz^ i doswiadczenie oraz dysponujq. potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.

3. Znajduja^ si^ w sytuacji ekonomicznej i fmansowej zapewniaj^cej wykonanie
zamowienia.

4. Nie podlegaj^ wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamowieri Publicznych.

5. Wykaz^ sie posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamowienia.

6. Zal^cz^ do oferty wszystkie wymagane przez Zamawiaj^cego dokumenty.
7. Zaakceptuj^ istotne postanowienia umowy, okreslone w punkcie XII niniejszej

specyfikacji.

W przypadku Wykonawcow skladaj^cych wspolna oferte warunki opisane w pkt. 1 - 7 musi
spetniac kazdy z Wykonawcow skladaj^cych wspoln^ oferte.

Ocena spelniania powyzszych warunkow zostanie oparta na zat^czonych przez Wykonawce
dokumentach wymienionych ponizej.

VII. Dokumenty jakie musi zawierac oferta

1. Formularz ofertowy (zal^cznik nr 1 niniejszej specyfikacji).
2. Oswiadczenie o spelnianiu warunkow z art. 22 ustep 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych (zala_cznik nr 2 niniejszej specyfikacji).
3. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do

ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odr^bne przepisy wymagaj^ wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

4. Koncesje, zezwolenie lub licencje, jezeli ustawy nakladajq obowi^zek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dzialalnosci gospodarczej w zakresie
objetym zamowieniem publicznym.

5. Aktualne zaswiadczenia wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego
oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spolecznego potwierdzajqce odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem
podatkow, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne, lub
zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania
ofert.



6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo rownowazne zaswiadczenie
wlasciwego organu sa_dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamowien publicznych,
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Wykaz osob i podmiotow, ktore beda^ wykonywac zamowienie lub bedq. uczestniczyc
w wykonywaniu zamowienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich
czynnosci.

8. Sprawozdanie finansowe wraz z opinia^ bieglego rewidenta o badanym sprawozdaniu,
a takze rachunek zyskow i strat za ostatni rok obrotowy, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy - za ten okres.

9. Polis^ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj^cy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamowienia oraz zobowi^zanie
Wykonawcy do kontynuowania ww. ubezpieczenia do konca obowi^zywania umowy,
w przypadku gdy posiadane ubezpieczenie nie obejmuje calego okresu umowy

Dokumenty mozna zlozyc w formie oryginalow lub kopii poswiadczonych za zgodnosc z
oryginalem przez wszystkie osoby podpisuj^ce oferte, z dopiskiem: ,,za zgodnosc z
oryginalem" lub innym rownoznacznym). Wszystkie wymagane dokumenty wymagaj^
podpisu osob uprawnionych do podejmowania zobowi^zan w imieniu Wykonawcy zgodnie z
forma^ reprezentacji Wykonawcy, okreslon^ w stosownym dokumencie uprawniaj^cym do
wystepowania w obrocie prawnym (art. w odpisie z rejestru, umowie spoiki) lub z
udzielonym pehiomocnictwem. Powyzszy dokument lub pelnomocnictwo musi bye
doi^czone do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

Brak jednego z ww. dokumentow, lub zlozenie w niewlasciwej formie spowoduje
odrzucenie oferty.

O zmianach w stosunku do zawartych w ofercie informacji o skladzie lub sposobie
wspolpracy podmiotow wystepuj^cych wspolnie a takze o zmianach dotycz^cych warunkow
spemianych przez nich lub przez Wykonawce, zawartych w ofercie, Wykonawca ma
obowi^zek bezzwlocznie poinformowac Zamawiajacego przed podpisaniem umowy oraz w
trakciejej realizacji.

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca moze ziozyc tylko jednq oferte.
2. Oferte nalezy przedstawic w jezyku polskim, w formie pisemnej na maszynie do

pisania, komputerze, dlugopisem czytelnym pismem recznym.
3. Oferta i wszelkie oswiadczenia woli skladane w imieniu Wykonawcy w toku

postepowania winny bye podpisane przez osoby do tego upowaznione zgodnie z
zasada^ reprezentacji wynikaja^ z postanowien odpowiednich przepisow prawnych
b^dz umowy, uchwaly lub prawidlowo spisanego pelnomocnictwa.
Pelnomocnictwo, umowq lub uchwaly nalezy dostarczyc \v oryginale lub czytelnej,
wyraznej kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawcg. W
razie wqtpliwosci co do waznosci lub zakresu przedstawionego pelnomocnictwa
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zqdania poftvierdzenia pelnomocnictwa
przez Wykonawce.

4. Wszystkie strony oferty winny bye kolejno ponumerowane, a oferta zszyta w



sposob utrudniajacy jej naruszalnosc, z zapisem informujacym o liczbie stron.
5. Jezeli oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice handlow^ - Wykonawca

moze ztozyc te informacje w odrebnej czesci oferty z proponowan^ nazw^
,,TAJEMNICA PRZEDSI^BIORSTWA" Zamawiajacy przyjmie, ze ta czesc oferty
stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Przy braku stosownych zastrzezen Zamawiajacy przyjmie, iz
informacje podane w tresci oferty moze ujawnic na podstawie art. 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych. W przypadku zastrzezenia przez Wykonawce informacji,
ktorych jawnosc wynika z innych aktow prawnych zastrzezenie nie bedzie
obowiazywalo. Dotyczy to art. jawnego otwarcia ofert i zapisu wynikajacego z art.
86 punkt 4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

6. Wszelkie zapiski, dopiski, zmiany i skreslenia dokonane przez Wykonawce w celu
poprawienia wlasnej pomylki musz^ zostac przez niego zaparafowane (podpisane)
przez Wykonawce, zgodnie z zasad^ podan^ w pkt. 3.

7. Oczywista omylka - Zamawiajacy bedzie poprawial w tekscie oferty oczywiste
omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny. Oczywiste omylki to
bl^dy logiczne, niedokladnosci co do daty, nazwiska i inne, ktorych oczywistosc
nasuwa sie sama przez sie kazdemu bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych
badan czy ustalen. Zamawiajacy poprawiajac oczywist^ omyike, zawiadomi o tym
fakcie wszystkich Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty.

8. Oferty sklada sie w zaklejonej kopercie, na ktorej nalezy podac nazwe (firma) i adres
(siedzibe) Wykonawcy oraz firm$ Zamawiajacego, a ponadto umiescic informacje o
nastepujacej tresci:
,,Oferta w post^powaniu o udzielenie zamowienia na kompleksow^ obslug^
bankowo-kasowa^ Nie otvvierac przed dniem 20.04.2012 r. do godz. 11:00".

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty,

IX. Informacje o sposobie porozumiewania si§ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sif z Wykonawcami;

Korespondencje nalezy kierowac:
faxem - na numer 74/690161
listownie - na adres: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o., ul.
Spacerowa 2, 57 - 320 Polanica-Zdrqj
e-mailem - mzk@mzk-polanica.pl lub gk@mzk-polanica.pl

Do kontaktow z Wykonawcami i udzielania wyjasnieh upowaznieni sa:
Anna Nurzynska - pokoj nr 5, tel. 74/8651783
Zamawiajacy informuje, iz wszelk^ korespondencje oraz zapytania mozna kierowac w
godzinach pracy Zamawiajacego, tj. codziennie od poniedzialku do piatku, od godziny 7:00 -
15:00.
Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

X. Miejsce oraz terrain skladania i otwarcia ofert. Termin zwiijzania oferti}.

1. Oferte nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajacego w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2
w sekretariacie w terminie do dnia 20.04.2012 r. do godz. 11:00.

2. Oferty zostan^ komisyjnie otwarte w siedzibie Zamawiajacego w dniu 20.04.2012 r. o



godzinie 11:30
3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zostanie sporzadzona lista

osob obecnych na otwarciu oraz Zamawiajacy poda kwote jaka zamierza przeznaczyc na
sfmansowanie zamowienia.

4. W trakcie otwarcia ofert zostana podane nastepujace informacje: nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawcow, ceny, informacje dotycza_ce terminu wykonania zamowienia,
okresu gwarancji i warunkow platnosci.

5. Z otwarcia ofert zostanie sporzadzone zbiorcze zestawienie
6. Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwote jaka zamierza

przeznaczyc na realizacje zamowienia oraz odczyta nazwy i adresy wykonawcow, a
takze informacje dotyczace ceny oferty.

7. Wykonawcy zwiazani beda zlozona oferta przez okres 30 dni od daty zakonczenia
terminu skladania ofert.

XI. Kryteria oceny ofert:

1. Dokonujac oceny ofert Zamawiajacy zbada czy:
- Oferty przygotowano zgodnie z wymogami okreslonymi w rozdz. VIII specyfikacji,
- Zlozone zostaly wszystkie dokumenty okreslone w rozdz. VII specyfikacji
- Oferta zostala podpisana przez osoby (-e) uprawnione (-a_),
- Dokumenty skladajace sie na oferte zostaly przedstawione w formie oryginalow lub

kserokopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez osoby uprawnione,
- Dokumenty skladaj^ce sie na oferty s^ zostaly wystawione w wymaganych przez

specyfikacje okresach.
- Dokumenty skladajace sie na oferty zawieraj^ informacje wymagane dla tego rodzaju

dokumentow,
- Adresatem dokumentow jest Wykonawca skladaj^cy oferte,
- Dokumenty skladajace sie na oferte sa kompletne.

Niespelnienie powyzszych warunkow bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty.

2. Kryterium, ktorym Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze najkorzystniejszej
oferty bedzie:

a) suma oplat wynikajaca z formularza wyceny oferty 50% (Ce)
b) oferowana cena za przyjecie od osob fizycznych wplaty gotowkowej 30% (Co)
c) cena brutto kredytu w rachunku biez^cym w kwocie 400.000,00 zl przy zalozeniu

pelnego wykorzystania kredytu przez caly okres trwania umowy, tj. 5 lat 20% (CK)
3. Sposob oceny oferty:

W kazdym kryterium ofertom zostan^ przyznane punkty od 1 do 10. Oferta zawieraj^ca
najnizsza cene w kazdym kryterium otrzyma maksymalna licze punktow, a oferty
drozsze liczbe punktow odpowiednio mniejsza. Przyznane punkty zostan^ przemnozne
przez wag$ kazdego kryterium i zsumowane. Za najkorzystniejsza oferte zostanie
uznana oferta, ktora otrzyma najwyzsza sum<j punktow.

XII. Istotne warunki umowy

1. Bank (Wykonawca) zapewnia prowadzenie rachunkow podanych w SIWZ oraz
wykonanie czynnosci bankowych i uslug takich jak:
a) zapewnienie elektronicznego systemu umozliwiaj^cych realizacje zleceri platniczych



(krajowych i zagranicznych), dla wszystkich rachunkow bankowych otwartych dla
Zamawiajacego przy czym praca w tym systemic powinna bye mozliwa od dnia zawarcia
umowy, a usluga ta powinna obejmowac co najmniej:
• skiadanie polecen przelewu wewnetrznych i do innych bankow,
• dokonywanie przegladu said i innych informacji dotyczacych rachunkow,
• zachowanie poufnosci dokonywanych transakcji,
• przeglad zrealizowanych transakcji w ujeciu historycznym z uwzglednieniem daty

realizacji i kwoty transakcji,
• wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczegolnych elementach przelewu: kwota,

data, kontrahent
• mozliwosc sprawdzenia said wszystkich rachunkow bankowych,
• generowanie raportow obejmujacych czynnosci dokonane w danym dniu,
• scia_ganie wyciagow bankowych,
• prowadzenie systemu wirtualnych rachunkow kontrahenckich, osobno dla wplat

czynszowych i uslug komunalnych,
• wydanie karty bankomatowej.

b) szkolenie niezbednej ilosci osob wskazanej przez posiadacza rachunkow do pracy w
systemie elektronicznym oraz ewentualne interwencje serwisowe,

c) przelewy na konto w banku obsluguj^cym oraz na konto do innego banku,
d) wplaty gotowkowe w kasach Banku przez klientow wplacaj^cych na rachunki

Zamawiajacego (bez pobierania od Wplacajacych prowizji, oplat oraz innych kosztow),
e) wplaty i wyplaty gotowkowe przez posiadacza rachunkow,
f) potwierdzenie stanu salda,
g) skup i sprzedaz walut obcych,
h) przeniesienie srodkow na lokate terminowa (oprocentowanie negocjowane) na wniosek

Zamawiajacego,

Ponadto Wykonawca zobowiazuje sie do:
a) posiadania w granicach administracyjnych Miasta Polanicy-Zdroju - w okresie
wykonywania zamowienia - siedziby lub oddzialu (placowki) posiadajac^ wlasny numer
rozliczeniowy - celem zapewnienia mozliwosci dostarczenia i odebrania dokumentow
fmansowych oraz zapewnic wykonywanie czynnosci zwiazanych z obsluga bankowo -
kasowa Zamawiajacego codziennie w godzinach od 09:00 do 16:00;
b) udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku biezacym do kwoty 400.000,00 zl rocznie. W
przypadku niewykorzystania przez Zamawiajacego postawionego do dyspozycji kredytu,
Bank nie bedzie pobieral prowizji - rowniez za gotowosc.
c) zapewnienia prowadzenia rachunkow bankowych utworzonych dla celow projektow
wspolfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej wedlug wymogow narzuconych przez
instytucje przekazujace w/w srodki;
d) zapewnienia mozliwosc udzielenia lub potwierdzenia gwarancji bankowych. Bank
przyjmuje od Zamawiajacego dyspozycje platnicze tylko wtedy, gdy maja one pokrycie w
srodkach na rachunkach.

XIII. Zawarcie umowy.

1. Z Wykonawca, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta
umowa o tresci zgodnej z oferta przedstawiona przez Wykonawce.
2. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krotszym
niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie pozniej jednak niz



przed uplywem terminu zwi^zania ofert^.
3. Zamawiaj^cy wezwie Wykonawc^ do podpisania umowy. Nie podpisanie umowy przez
Wykonawc^ w wyznaczonym terminie bedzie uznane przez Zamawiaja.cego za uchylanie siq;
od zawarcia umowy.
4. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy tj.
dwukrotnie nie stawi si§ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiaj^cego celem
podpisania umowy, Zamawiaj^cy wybierze oferte^ najkorzystniejsz^ sposrod pozostalych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodz^ przeslanki uniewaznienia
postepowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

XIV. Tryb udzielania wyjasnien:

1. Wykonawca moze zwrocic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

2. Zamawiaj^cy niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie
wptyneia do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skladania ofert.

3. Zamawiaj^cy jednoczesnie przekaze tresc wyjasnienia wszystkim Wykonawcom,
ktorym doreczono Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia, bez ujawniania
zrodla zapytania.

XV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy:

Wykonawcom oraz innym podmiotom, o ktorych mowa w art. 179 ustawy Prawo zamowien
publicznych przysluguj^ srodki ochrony prawnej za na zasadach okreslonych w dziale IV
ustawy Prawo zamowien publicznych

XVI. Postanowienia koricowe:

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

XVII. Zalaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia:

Zal^cznikami do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 53
1 Zal^cznik nr 1 - formularz ofertowy
2 Zalqcznik nr 2 - Formularz wyceny oferty
3 Zal^cznik nr 3 - oswiadczenie

ZATWIERDZAM:

PREZES (ZARZADU

Jace/cy^rizec


