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I.

.'

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZAMA WIAJACY
Powiat Poznanski
Ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Celem

mmejszego

zamówienia

jest

wykonanie

prac

geodezyj no-

kartograficznych zwiazanych z:
Etap 1

- opracowaniem- numerycznej, obiektowej mapy

katastralnej

w

systemie Geo- Info 2000 dla obrebu ewidencyjnego miasto Swarzedz w
gminie Swarzedz, województwo wielkopolskie.
Etap 2 - numerycznej nakladki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000
dla obrebu

ewidencyjnego miasto Swarzedz w gminie Swarzedz,

województwo wielkopolskie.
Oznaczenie wg Wspólnego Slownika Zamówien: kod CPY - 74275000-7
3. PARAMETRY TECHNICZNE
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawieraja" Waronki techniczne"
realizacji zamówienia - Zalaczniki nr 5
II. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT
1) Wykonawca powinien zapoznac sie z caloscia niniejszej specyfikacji oraz
przedstawic oferte zgodnie z jej wymogami.
2) Kazdy Wykonawca moze zlozyc w prowadzonym postepowaniu wylacznie
jedna oferte na calosc przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.
3) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy - Prawo zamówien publicznych.

~
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5) Zamawiajacy porozumiewa sie z Wykonawcami pisemnie.
Oferte, oswiadczenia,

dokumenty, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje

Wykonawcy przekazuja pisemnie (za posrednictwem poczty lub osobiscie) na
adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan,

.

pokój nr 219.
6) Oferta musi byc sporzadzona czytelnie, w jezyku polskim oraz podpisana przez

osobe/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz

opatrzona

pieczatkami

ImIennymI.

7) Wszystkie strony oferty powinny byc spiete (zszyte) w sposób trwaly,
zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji i zawartosci oferty.
8) Oferte nalezy umiescic w kopercie zewnetrznej zaadresowanej na:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Ul. Jackowskiego 18
.
.
I oznaczonej:

Oferta na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych
opracowaniem numerycznej, obiektowej mapy

katastralnej

zwiazanych z:
w systemie Geo- lnfo

2000 oraz numerycznej nakladki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla
obrebu

ewidencyjnego miasto Swarzedz w gminie Swarzedz, województwo

wielkopolskie
" Nie otwierac przed dniem 04.10.2005 roku godz. 1000"

oraz w kopercie wewnetrznej z nazwa i adresem Wykonawcy
III.

TERMIN REALIZACJI

ZAMÓWIENIA

l) Zamówienie musi byc zrealizowane w terminie do:
Etap 1 - numeryczna, obiektowa mapa katastralna w systemie Geo-Info 2000
- do 28.02.2006r.
Etap 2 - numeryczna nakladka uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000
-

do 31.10.2006r.

22

~

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych

l
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IV.

WYMAGANIA DOPUSZCZENIA DO POSTF;POW ANIA

PRZETARGOWEGO
Do postepowania przetargowego zostana dopuszczeni Wykonawcy spelniajacy
nastepujace wymagania:
1) Wymagania ogólne:
a) zloza prawidlowa pod wzgledem formalnym oferte,
b) posiadaja niezbedne uprawnienia do wystepowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymogami ustawowymi tzn. prowadza dzialalnosc zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innym organie ewidencji dzialalnosci
gospodarczej oraz posiadaja niezbedne uprawnienia do wykonywania prac
objetych przetargiem tj. posiadaja uprawnienia geodezyjne gwarantujace
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi i
nalezyta wiedza techniczna,
c) znajduja sie w sytuacji finansowej i technicznej pozwalajacej na wykonanie
zamówienia, na co przedloza stosowne oswiadczenie,
d) zloza aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym
przedmiotem zamówieniem (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu skladania ofert ),
e) zloza aktualne zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze
uzyskal przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci

lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji

wlasciwego organu

(wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed

uplywem terminu skladania ofert ),
f) zloza aktualne zaswiadczenie z Zakladu Ubezpieczen

Spolecznych

potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne lub zaswiadczenie, ze uzyskal
przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci
wlasciwego

~

lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji

organu (wystawione

nie wczesniej

uplywem terminu skladania ofert ),

niz 3 miesiace

przed

~
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g) zloza

aktualna

równowaznego

informacj e

z

zaswiadczenia

Krajowego

Rej estru

Karnego

albo

wlasciwego

organu

sadowego

lub

administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art.24
ust 1 pkt 4 -8 ustawy-Prawo zamówien publicznych (wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert),
h) zloza aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym wart. 24 ust ! pkt 9 ustawy-Prawo zamówien publicznych
(wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert),
i) zloza oswiadczenie w trybie art. 22 ust!

Prawo zamówien publicznych

-

oraz art.24 ust!

i ust2 ustawy

z wykorzystaniem zalaczonego do siwz

wzoru,
j) udokumentuja wplate wadium.

2) Wymagania

szczególowe:

Wykonawca musi spelniac nastepujace warunki:

a) Wykazac sie realizacja zamówien w ostatnich 3 latach, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych
swoim rodzajem uslugom tozsamym z przedmiotem zamówienia, z podaniem
ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania. Potwierdzeniem spelnienia
powyzszego warunku jest wypelnienie Zalacznika nr 2. W zalaczniku nalezy
wykazac tylko obiekty majace zwiazek z przedmiotem zamówienia.
b) Wykazac potencjal techniczny bedacy do

dyspozycji

Wykonawcy,

umozliwiajacy wykonanie niniejszego zamówienia wg Zalacznika nr 3 pkt 3 .
c) Wykazac sie odpowiednim personelem posiadajacym stosowne uprawnienia
i kwalifikacje wymagane w dziedzinie geodezji i kartografii, który nalezy
zestawic wg Zalacznika nr 3 pkt 1,2,3 do specyfikacji.

v.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca zobowiazany jest do podania ceny ogólnej wartosci zamówienia
w kwocie netto plus nalezny podatek od towarów i uslug VAT oraz kwote
brutto

-

Zalacznik nr 1.

~.

6
2. Cena oferty musi obejmowac wszystkie elementy wymienione w rozdziale 1Opis przedmiotu zamówienia.

3. Cena musi uwzgledniac wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
\c.

VI.

UDZIELANIE WYJASNIEN DOTYCZACYCH
SPECYFIKACJI

l. Wykonawca moze zwrócic sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajacy jest obowiazany
niezwlocznie udzielic wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci
specyfikacji wplynela do zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem
skladania ofert. Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tresc wyjasnienia
wszystkim Wykonawcom, którym doreczono specyfikacje istotnych warunków

zamówienia, bez ujawniania zródla zapytania. Pytania Wykonawców musza byc
sformulowane na pismie i skierowane na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan - pokój nr 219.
2. W szczególnie

uzasadnionych

przypadkach zamawiajacy

moze w kazdym

czasie, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmodyfikowac tresc
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób
modyfikacje przekazuje sie niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia - zgodnie z art. 38 ustA
ustawy Prawo zamówien publicznych.
3. Osoba upowazniona do kontaktów z Wykonawcamijest:
-

Pan Józef Karcz tel. 8410-612 (w zakresie formalnym i merytorycznym) w
godz. 8.00 - 15.00

VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Wykonawcajest zwiazany oferta 60 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert.

VIII. WAD IUM
l. Wykonawca zobowiazany jest wniesc wadium przed uplywem terminu skladania ofert

f

zgodnie z art. 45 ust. l ustawy -Prawo zamówien publicznych w wysokosci:
4.908,00 zl

7
2. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalna forma
wadium zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za
odrzucona.
3. Wadium moze byc wniesione:
w pieniadzu,
- w poreczeniach lub gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych
4. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca sie przelewem na wskazany rachunek
bankowy:
85 1030 1247000000003491 6000 Bank Handlowy o/Poznan
5. Do oferty nalezy dolaczyc kserokopie polecenia przelewu.

6. Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej nalezy dolaczyc do oferty w formie oryginalu.

7. Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniadzu wadiów, Zamawiajacy
przekaze do banku niezwlocznie po:

a) uplywie terminu zwiazania oferta,

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

c) uniewaznieniu postepowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod
warunkiem, ze protesty zostaly ostatecznie rozstrzygniete lub uplynal termin do ich
wnoszenIa.

8. Zamawiajacy niezwlocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

a) który wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert,

b) który zostal wykluczony z postepowania,

c) którego oferta zostala odrzucona.

~
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9. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana, zostanie zatrzymane"w

/

przypadku, gdy Wykonawca:

a) odmówil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

I

b) zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

IX. ZA WARTOSC OFERT
1. Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:
1) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr 1.
2) Oswiadczenie w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust 1 i ust2 ustawy- Prawo
zamówien publicznych- Zalacznik nr 4 oraz dokumenty potwierdzajace to
oswiadczenie, tj:
2a) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie

do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
potwierdzajacy dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie
objetym tym zamówieniem (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert),
2b) Aktualnezaswiadczeniez wlasciwegoUrzeduSkarbowegopotwierdzajacego,ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków lub ze uzyskano przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji Urzedu (wystawione nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert ),
2c) Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z oplaceniem skladek na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne lub ze uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci (wystawione nie wczesniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu skladania ofert ),
2d) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaznego
zaswiadczenia wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art.24 ust! pkt 4 - 8 ustawy Prawo

~
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zamówien publicznych ( wystawiona

nie wczesniej

niz 6 miesiecy przed

uplywem terminu skladania ofert),

2e) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówien publicznych

~

(wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania ofert),
3) wykaz wszystkich zamówien zrealizowanych przez Wykonawce w CIagU
ostatnich 3 lat (rozpoczetych i zakonczonych w okresie 2002-2004r.), a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych
swoim rodzajem uslugom tozsamym z przedmiotem zamówienia z podaniem ich
wartosci

oraz daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentów

potwierdzajacych, ze uslugi te zostaly wykonane nalezycie - Zalaczniknr 2,
4) wykaz potencjalu produkcyjnego (Zalacznik nr 3) zawierajacy:
-

wykaz sprzetu i oprogramowania niezbednego do wykonania zadania.

- informacje o kadrze produkcyjnej przewidywanej do realizacji zadania
(liczebnosc i profil zawodowy).
- liste imienna

kluczowego

personelu

technicznego

(operatorów

stacji

redakcyjnych). W zalaczeniu dokumenty nadania uprawnien w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2, osób przeznaczonych do wykonania
zadania.
5) dowód wplacenia wadium,
6) podpisany wzór umowy (Zalacznik nr 6),
7) pelnomocnictwo do podpisywania oferty.
Uwa2a:
Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wykonawców, którzy
nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub
dokumentów potwierdzajacych spelnienie tych warunków (zgodnie z art. 24
ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówien publicznych)

Wszystkie dokumenty
poswiadczone

~:
"

przedstawiciel(a)i

za

przedstawione

zgodnosc
Wykonawcy.

winno byc sporzadzone

w formie kserokopii

z oryginalem
Poswiadczenie

w sposób umozliwiajacy

przez

musza byc

upowaznione ego )ych

za zgodnosc
identyfikacje

z oryginalem
podpisu (np.
~
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wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej
zgodnosc z oryginalem).
oryginalem

kopii

W przypadku

dokumentów

przez

kopie dokumentu

poswiadczenia

za

za zgodnosc z

osob(e)y nie wymienion(a)e

w

dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do ofert
dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. Pelnomocnictwo
powinno byc
przedstawione w formie oryginalu lub poswiadczone notarialnie za zgodnosc z
oryginalem kopii.

W przypadku konsorcjum, kazdy z przedsiebiorców tworzacych konsorcjum
sklada oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e.

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

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

1) Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. u. Nr 47, z dnia 8
czerwca 1993 r, poz. 211 z póz. 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.

P
i

W przeciwnym razie cala oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego
uczestnika postepowania.
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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: Zastrzezenie informacji, które nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa w
rozumieniuww. ustawy skutkowac bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art.
89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.

4) Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci
zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy - Prawo zamówien publicznych)

5) 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.

X. OFERTA WSPÓLNA

W przypadku, kiedy oferte sklada kilka podmiotów, oferta musi spelniac nastepujace
warunki:

wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie konsorcjum,

podpisane przez wszystkich

partnerów, przy czym termin, na jaki zostala zawarta umowa konsorcjum,
nie moze byc krótszy niz termin realizacji zamówienia,

wykonawcy wystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia. Umocowanie musi wynikac z tresci umowy konsorcjum,

~

~
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oferta winna byc podpisana przez kazdego partnera lub upowazniónego
partnera wiodacego (tak by prawnie zobowiazywala wszystkich
wykonawców wystepujacych wspólnie),

podmioty wystepujace wspólnie ponosza solidarna odpowiedzialnosc za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan,

w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z
przedsiebiorców wchodzacych w sklad konsorcjum oddzielnie musi
udokumentowac, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1pkt
1-9 ustawy Prawo zamówien publicznych,

wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z
pelnomocnikiem (liderem),

wypelniajac formularz ofertowyjak równiez inne dokumenty powolujace sie
na "Wykonawce", w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" nalezy
wpisac dane dotyczace wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko
pelnomocnika konsorcjum.

XI. SKLADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Oryginal oferty nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajacego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, pok. nr 219.
2. Termin skladania ofert uplywa w dniu 11.1O.2005r.o godzinie 10.00.
Oferte zlozona po terminie zwraca sie bez otwierania po uplywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
J. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 11.1O.2005r.o godzinie 10.15 w siedzibie
Zamawiajacego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pok. nr 225.
4. Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy przesle
informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
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ODRZUCENIE OFERTY
XII.

Zamawiajacy,zgodnie z art. 89 ust l ustawy- Prawo zamówien publicznych z dnia
29.01.2004roku (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19,poz. 177 ze zm.) odrzuca oferte jezeli:
".

1. Jest niezgodna z ustawa;
2. Jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3. Jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4. Zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5. Zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o
udzieleniu zamówienia;
6. Zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mozna poprawic na
podstawie art. 88 lub bledy w obliczeniu ceny;
7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil
sie na poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny:
8. Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisów;

XIII. UNIEWAZNIENIE PRZETARGU
Zamawiajacy uniewaznia przetarg na dane zadanie w przypadku, gdy:

-

nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;
cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, która zamawiajacy moze
przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia:
w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy -Prawo zamówien
publicznych, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

-

wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamówienia

nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo

wczesniej przewidziec;
postepowanie

obarczone jest wada uniemozliwiajaca

zawarcie waznej umowy w

sprawie zamówienia publicznego;

XIV. WYBÓR OFERTY
l. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert. waznych oraz
ofert nie podlegajacych odrzuceniu, stosujac wylacznie zasady i kryteria
1

~
~

okreslone w niniejszej" Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ".

r
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2. Jedynym kryterium najkorzystniejszej oferty bedzie cena ryczaltowa brutto za
wykonanie calosci zadania (etap l + etap 2), skladajacego sie na przedmiot
zamówienia.
3. Wybór najkorzystniejszej

oferty odbedzie sie na podstawie

nastepujacego
~

wzoru:

Nainizsza cena brutto
Badana cena brutto

x 100pkt x 100%

4. Zamawiajacy zastosuje zaokraglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiajacy zawiadomi

niezwlocznie o wyborze

oferty pozostalych

Wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia wysylajac pisemna
informacje, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano
oraz jej cene.
Zawiadomienie

o

wyborze

wybranemu Wykonawcy.
XV.

oferty

Zamawiajacy

doreczy

niezwlocznie

-

ZAWARCIE UMOWY
1. Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty bedzie zobowiazany do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Postanowienia ustalone w Warunkach technicznych i "Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia" nie podlegaja negocjacjom.

XVI.

POUCZENIE O SRODKACH ODWOLAWCZYCH
PRZYSLUGUJACYCH

WYKONAWCOM

Wobec czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku postepowania oraz w
przypadku zaniechania przez zamawiajacego czynnosci, do której jest obowiazany na
podstawie ustawy (Prawo zamówien publicznych) mozna wniesc pisemny protest do
zamawiajacego. Protest wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca
powzial lub mógl powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego
wniesienia, z zastrzezeniem:

protest dotyczacy postanowien specyfikacji istotnych

warunków zamówienia wnosi sie nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladania
ofert. Protest uwaza sie za wniesiony z chwila, gdy doszedl on do zamawiajacego w taki

~
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sposób, ze mógl zapoznac sie z jego trescia. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko
przed zawarciem umowy. Zamawiajacy odrzuca protest wniesiony po terminie.
Zal,aczniki:

1. Formularz ofertowy - Zalacznik nr 1
2. Oswiadczenie z art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust 1 i ust 2 ustawy - Prawo

zamówien publicznych - Zalacznik nr 4
3. Wykaz zamówien - Zalacznik nr 2
4. Wykaz potencjalu produkcyjnego - Zalacznik nr 3
5. Wzór umowy - Zalacznik nr 6
6. Waronki techniczne - Zalacznik nr 5

Poznan, dnia 19.07.2005r.

~
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