
SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICZONY DO KWOTY 60.000 EURO

I. Informacjeoeólne

POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO18

60-509 POZNAN
www.bip.powiat.poman.pl

tel. O61 8410500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniuprowadzonymw trybie przetargu nieograniczonego do kwoty 60 000 EURO , na
podstawie art. 10 ust. l , zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowegozamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póznozm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanychustawa,
przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

ll. Przedmiotzamówienia:
Przedmiotemzamówieniajest wykonanieinstalacji:. strukturalnej(CPY 45314310-7);. zasilania sygnalizacjiwlamania i kontrolidostepu ( CPY 45315600-4);. sygnalizacjipozaru (CPY 45312100-8).

dla serwerowni StarostwaPowiatowegow Pomaniu
Szczególowy zakres robót okresla specyfikacja technicma wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót
stanowiacy zalacmik do niniejszej siwz.

Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67 ust.
l pkt 7 ustawy.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosc zatrudnienia podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.

Ill. Pozadany termin realizacji zamówienia:
do 31 s!I,cmia 2006 roku.

IV. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunków:
1. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:

l) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien - zloza dokumenty okreslone w pkt. V ppkt. 2, 3, 4, 5, 8

2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia - zloza dokumenty okreslone w pkt. V
ppkt. 3, 5

3) posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia - zloza dokument okreslony w pkt. V
ppkt. 3

4) dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -zloza dokument okreslony w pkt. V ppkt. 3,
5) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia - zloza dokument

okreslony w pkt. V ppkt. 4
6) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. l i 2 ustawy) - zloza

oswiadczenie okreslone w pkt. V ppkt. 3.
7) zloza wadium pkt V ppkt. 10

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia", w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt V niniejszej SIWZ. Z tresci zalaczonych
dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
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dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniem postepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z wlw warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.
Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako odrzucona.

V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach. jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnieniawarunków udzialuw postepowaniu.
1. Oferta musi zawierac nastepujacedokumenty:

1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego druku (na kazda czesc, na która oferent zamierza zlozyc
oferte, musi zostac zlozony oddzielny formularz)

2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac objetych zamówieniem
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy [na
formularzu ofertowym];

4) oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zalega z oplacaniem podatków, oplat lub zaswiadczen, ze uzyskal zgode na
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci, lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji organu podatkowego wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania
ofert;

5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat robót budowlanych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenia
dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie

6) oswiadczenie o udzieleniu 5 lat gwarancji na wykonane prace.
7) wykaz osób i podmiotów, które beda wykonywac zamówienie lub beda uczestniczyc w wykonywaniu

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbednych do wykonania a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci

8) zaakceptowany projekt umowy stanowiacy zalacznik do niniejszej siwz.

2. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem
przez upowaznione ego)ych przedstawiciele a)i Wykonawcy (patrz równiez rozdz. VI).

3. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu
(wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

4. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalem kopii.

5. W przypadku konsorcjum, kazdy z przedsiebiorców tworzacych konsorcjum sklada oddzielnie dokumenty
wymienione w pkt 2,3,4,5,6, 7, 8. W odniesieniu do pozostalych dokumentów konsorcjum sklada jeden wspólny
dokument.

6. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien dotyczacych przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów.

VI. Opis sposobu przv2otowania ofert.
1. Oferte nalezy zlozyc zgodnie z formularzem ofertowym stanowiacym zalaczniki do niniejszej SIWZ.
2. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i czytelna
technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania zobowiazan w
wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.

4. Oferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaZDion(ego)ych
przedstawiciel(a)iWykonawcy.

1) W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc
oryginalem przez upowaznione ego) ych przedstawiciele a)i Wykonawcy.
Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje

podpisu (wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)
2)



W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne
pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone
notarialnie za zgodnosc z oryginalem kopii.

6. Kazda zapisana strona oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami.

3)

7. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej samoistna
dekompletacje

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty) musza byc podpisane przez
osob(e) y podpisujac(a)e oferte. Podpis winien byc naniesiony w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje ( ok.
wraz z imienna pieczatka)

9. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem
informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jesli Wykonawca, nie pózniej niz w terminie skladania ofert, zastrzegl, ze nie moga one byc
udostepniane.

l) Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ok. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z pózno zm.) rozumie sie
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorca podjal
niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one
udostepnione innym uczestnikom postepowania.
2) Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie

cala oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
3) Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce

zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementów oferty.

Uwaga:
4) Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkowac

bedzie odrzuceniem oferty na podstawie ok. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.
5) Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania

zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie (por. ok. 96 ust. 4 ustawy).
6) Udostepnianie ofert odbywac sie bedzie na ponizszych zasadach: Zainteresowany Wykonawca, po otwarciu

ofert zlozy do Zamawiajacego pisemny wniosek o ich udostepnienie. Zamawiajacy, po sprawdzeniu, które
informacje zawarte w ofertach podlegaja udostepnieniu, umozliwi niezwlocznie Wykonawcy, w uzgodnionym
terminie zapoznanie sie z ofertami.

IO.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art. 93
ust. 4 ustawy.

11. Wykonawcy mogawspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia(konsorcjum).
W takim przypadkuich oferta musi spelniacnastepujacewymagania:

l) Kazdy wykonawca obowiazany jest wskazac, iz posiada doswiadczenie w wykonywaniu zamówienia
przewidzianegodo wykonania,

2) w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z przedsiebiorców wchodzacy w
sklad konsorcjum oddzielniemusi udokumentowac,ze nie podlega wykluczeniu na podstawie ok. 24 ust.
1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówienpublicznych,

3) oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich wykonawców
wystepujacychwspólnie,

1) wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub/oraz do zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikac z tresci umowy konsorcjum.

Uwaga: tresc pelnomocnictwa powinna dokladnie okreslac zakres umocowania.
2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z pelnomocnikiem (liderem),
3) wypelniajac formularz ofertowy, jak równiez inne dokumenty powolujace sie na "Wykonawce"; w miejscu

"nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisac dane dotyczace wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko
pelnomocnika konsorcjum.



vm. Termin zwiazania oferta
Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie z wraz z uplywem terminu skladania ofert.

IX. Miejsce oraz termin skladania i otwarciaofert.
1. Oferte nalezy zlozyc w dwóch zamknietychkopertach w StarostwiePowiatowymw Poznaniu ul. Jackowskiego

18 pokój nr 002 do dnia grudnia 05 r., do godz. 11:00.

1) Koperte zewnetrzna nalezy zaadresowac jak nizej:
"Nazwa i adresZamawiajacego"
Oferta w postepowaniu na wykonanie instalacji dla serwerowi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18
Otworzyc na publicznej sesji otwarcia ofertwdniu grudnia 05 r. o godz. 11:0$.

2) Koperta wewnetrzna powinna byc opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.
1) Oferte skladana za posrednictwem ok. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy przygotowac w sposób

okreslony w pkt. 1 i 3 oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w nastepujacy sposób:

"Nazwa i adres Wykonawcy"
Oferta w postepowaniu na wykonanie instalacji dla serwerowi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18
DOSTARCZYC no ZAMAWIA.TACEGQ,J:>9RNlA grudnia 05r., DO GODZ. noo

2) Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji i nie
dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia) ponosi Wykonawca.

3) Wykonawca na zyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana
oferta.

4) Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona.

2. Otwarcie ofert nastapi dnia grudnia05r. o godz. 11:05,w siedzibiezamawiajacegow StarostwiePowiatowym
w Poznaniuul. Jackowskiego18 sala 315 pietro In.

Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, zamawiajacyprzesle informacjez otwarcia ofert, na jego pisemnywniosek.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami oraz informacje o sposobie
porozumiewaniasie Zamawiajacee:oz Wykonawcamii przekazywaniaoswiadczeni dokumentów.
1) Osobami uprawnionymiprzez Zamawiajacegodo porozumiewaniasie z Wykonawcamijest:

Aleksandra Waszak -Dyrektor Wydzialu Administracyjnego tel. (O61) 8410 574

2) Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie.
Zamawiajacy dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczna, pod warunkiem
niezwlocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byc
kierowane na adres e-mail: aleksandra.waszak@powiatpoznan.pl

3) Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych ze
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje
zapytania na pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan. Zapytania
moga byc skladane faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna:
aleksandra.waszak@powiatpoznan.pl pod warunkiem niezwlocznego potwierdzenia tresci zapytania na pismie
(przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania poczta).

4) Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem
pod warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed terminem
skladania ofert.

5) Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania.

6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu skladania ofert, Zamawiajacy moze
zmodyfikowac tresc SpecyfIkacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin skladania
ofert z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

XI. Modyfikacja i wycofanie oferty
l) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod warunkiem,

ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem skladania
ofert.

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta (patrz
rozdzial IX SIWZ) tj. w zamknietej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZAMIANA

3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana
dolaczone do uprzednio zlozonej oferty.

4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez zlozenie
pisemnego powiadomienia w siedzibie Zamawiajacego.

5) Koperta zewnetrzna oferty wycofanej zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci na sesji otwarcia ofert. Koperty
wewnetrzne ofert wycofywanych nie beda otwierane.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cene oferty nalezy obliczyc uwzgledniajac zakres zamówienia okreslony w niniejszej siwz.

XIll. Opis kryteriówz podaniemich znaczeniai sposobuoceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiajacybedzie sie kierowal nastepujacymikryteriami i ich znaczeniem:-cena ofertowa - 100 %,
Wg kryterium cena:

Cena min.

Wc = mm x 100 pkt,
Cena oferty

l) Za oferte najkorzystniej sza uznana zostanie oferta, która otrzyma najwieksza ilosc punktów.
2) W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to ze

zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w
okreslonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy skladajacy dodatkowe oferty nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach.

4) Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okreslonymi art. 88 ustawy - Prawo zamówien
publicznych. O poprawieniu oczywistych omylek zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawców. Wykonawcy,
których cena oferty zostala poprawiona zgodnie z Prawem zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o poprawieniu oczywistych omylek maja obowiazek wyrazic zgode na ich poprawienie.
Nie wyrazenie zgody w wyznaczonym terminie skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

5) Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie prawo zamówien publicznych oraz SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w rozdz. XIII kryterium wyboru -cena.

XIV. Informacja o formalnosciach. jakie powinny zostac dopelnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznee:o.

l) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach postepowania
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy
wybierze oferte najkorzystniejsza (z najnizsza cena) sposród pozostalych waznych ofert.

xv. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przvslue:ujacychWykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamówienia publicznee:o

Wykonawcom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy Prawo zamówien publicznych przysluguja srodki ochrony prawnej
okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych.
Wykonawca ma prawo zlozyc protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzial lub mógl powziac wiadomosc o
okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem, iz protest dotyczacy postanowien SIWZ
wnosi sie nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladania ofert.



Protest wniesiony po tenninie lub wniesiony przez osobe nieuprawniona Zamawiajacy odrzuca bez rozpatrywania.
Protest musi byc wniesiony na pismie i umotywowany.
Protest winien wskazywac:

1) oprotestowana czynnosc albo zaniechanie Zamawiajacego,
2) zadanie Protestujacego,
3) zwiezle przytoczenie zarzutów oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu.

Wniesienie protestu mozliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicmego.
Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiajacego nastepuje w tenninie 5 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygniecia
protestu w tym terminie uwaza sie za jego oddalenie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysluguje odwolanie.
Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych w terminie pieciu
rozstrzygniecia protestu lub uplywu tenninu do rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie
odwolania Zamawiajacego.
Wnoszac odwolanie Wykonawca zobowiazany jest wniesc wpis.
Dowód uiszczenia wpisu nalezy dolaczyc do odwolania.
Na wyrok zespolu arbitrów oraz postanowienia zespolu arbitrów konczace postepowanie odwolawcze przysluguje
skarga do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiajacego.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w tenninie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia zespolu arbitrów,
przesylajac jednoczesnie jej odpis Zamawiajacemu.

dni od dnia doreczenia
infonnujac o wniesieniu

Skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie
zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze wniosek o. .
zmianeorzeczema.



/Nazwa i adres oferenta!
/pieczatka!
/ miejscowosc i data!

OFERTA

Zarzad Powiatu Pomanskiego

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie instalacji dla serwerowi w Starostwie Powiatowym w Pomaniu ul. Jackowskiego 18 zgodnie z
wymaganiamiokreslonymiw SIWZ.

Oferujemywykonanie robót, bedacych przedmiotemzamówienia za cene:

zl netto,
slownie zl,

plus podatekVAT 0/0,tj zl,
cena brutto zl,

slownie............................................................................................
zgodnie z kosztorysem ofertowym, stanowiacymintegralna czesc niniejszejoferty.

1. Roboty stanowiace przedmiot
do konca grudnia 2005 r.
Na calosc wykonanych robót udzielamy
okres miesiecy;
Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;
Oswiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone wart. 22 ust. l ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.);
Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
Roboty objete zamówieniem zamierzamy wykonac sami. *
Nastepujace roboty zamierzamy zlecic podwykonawcom:*
l/ podwykonawca:.......................................
2/ podwykonawca........................................
3/ podwykonawca........................................
Wadium o wartosci wnieslismy w dniu w formie

zamówienia wykonamy w terminie:

2. Zamawiajacemu gwarancji na

3.

4.

5.
6.
7.

8.
...........................................................................

9. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiazujemy sie do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w siwz zgodnie z trescia zlozonej oferty, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajacego.

10. W przypadku wystapienia okolicznosci, o których mowa wart. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówien
publicznych, nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionego wadium;

11. Oferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do
nr ..............

12. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ijako
takie nie moga byc ogólnie udostepnione.

13. Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty: **
1/ " " "" " "..."

2/..................................................
...........................................................

/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
* Niepotrzebne skreslic
** Jezeli dolaczane sa odpisy dokumentów lub ich kopie, to musza byc one poswiadczone przez Wykonawce za
zgodnosc z oryginalem



wYKAz ZAMÓWIENzREALIZOWANYCH~FRZEZ OFERENTAW CIAGU OSTATNICHS-LAT
TOZSAMYCHZ PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POSTEPOWANIA

Nazwa i adres Wykonawcy ".

.........................................................................................................................................

0 0..0"""""""""" 0...0 o..

/Podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta!

Lp. Rodzaj i zakres Zamówienia Calkowita Termin realizacji Nazwa zamawiajacego
wartosc



B,;I,'O~l\IIO'fQ ÓRE BEDA wYKONYWAC ZAMÓWIENIA LUB BEDA
C W WYKON AMÓWIENIAWRAZ Z INFORMACJAMINA TEMATICH

I,i "J{WALIFIRACJINIEZBEDNYCH00 WYKONANIAZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy ............................................................................................
.........................................................................................................................................

, ,

Pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta

Lp. Nazwisko i imie Funkcja Lata Opis posiadanych
(rola) w doswiadczenia uprawnien, kwalifikacji
realizacji

zamówienia



pieczec oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji dla serwerowi
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18

Oswiadczam ze :

l) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

l) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode
niewykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagniecia korzysci majatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. l
pkt 1-3.



/7
2. Z postepowaniao udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:

1) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o
udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorów;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów
potwierdzajacych spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

... ... ... ......

Pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela oferenta


