SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICZONYPOWYZEJ60.000EURO
I.InforD1ac~ó~e
POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18
60-509POZNAN
www.bip.powiat.poznan.pl
tel. O61 8410500
fax O61 8480 556
zwany dalej "ZamawiajacYD1"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonYD1w trybie przetargu nieograniczonego powyzej 60 000 EURO ,
na podstawie art. 10 ust 1 , zgodnie z wymaganiami okreslonYD1iw niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ".
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach
nieuregulowanych ustawa, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
ll. PrzedD1iot zaD1ówienia:
1. Zaciagniecie kredytu dlugoterminowego w wysokosci 5.500.000 zl na sfinansowanie deficytu budzetowego w
roku 2005 (CPV: 66.13.00.00)
2. Kredyt pobierany do konca 2005 r. w transzach w miare zapotrzebowania, w celu zapewnienia plynnosci
finansowej budzetu powiatu.
3. Okres kredytowania - od listopada 2005 do listopada 2010.
4. Oprocentowanie

zmienne oparte na stawce Wibor 3M+

- marza

banku.

5. Walutakredytu-PLN.
6. Splata kapitalu:
- w roku 2006 - 1.100.400 PLN (12 rat po 91.700 zl),
- w roku 2007 - 1.100.400 PLN (12 rat po 91.700 zl),
- w roku 2008 - 1.100.400 PLN (12 rat po 91.700 zl),
- w roku 2009 - 1.100.400 PLN (12 rat po 91.700 zl),
- w roku 2010 - 1.098.400 PLN (10 rat po 109.840 zl).
Zamawiajacy zastrzega wybór banku, który posiada siedzibe na terenie miasta Poznania.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych.
ill. Pozadany termin realizacji zamówienia:
W transzach do 31.12.2005 r.
IV. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych
warunków:
l. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
1) 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;
2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia - zloza dokumenty okreslone w
pkt V ppkt. 3;
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. 2,6,7;
6) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust 1 i 2 ustawy) - zloza
oswiadczenie okreslone w pkt. V ppkt. 3.
7) zloza wadium pkt. V ppkt 9.
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Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacjezawarte w dokumentach i oswiadczeniachwyszczególnionychw pkt V niniejszej SIWZ. Z
tresci zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie
wymaganych dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, -ich nie uzupelnienie
skutkowalobyuniewaznieniempostepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
postepowania. Oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako odrzucona.
V. Informacja o oswiadczeniach i dokumentach,
spelnienia warunków udzialu w postepowaniu.

jakie maja dostarczyc

wykonawcv w celu potwierdzenia

1. Oferta musi zawierac nastepujace dokumenty:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)

wypelniony formularz ofertowy (wg zalaczonego druku),
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 i/lub inne dokumenty
potwierdzajace posiadanie uprawnien do wykonywania dzialalnosci bankowej,
oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. l ustawy
[na formularzu ofertowym];
aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy
wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;
aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. l pkt. 9 ustawy,
wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;
aktualne zaswiadczenie wlasciwego Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z
oplacaniem podatków 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;
aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne lub spoleczne, lub zaswiadczen,
ze uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;
zaakceptowany projekt umowy stanowiacy zalacznik do niniejszej siwz;
kserokopie dokumentu wadialnego (patrz rozdz. VI);
oswiadczenie o nie pobieraniu innych prowizji i oplat (na przyklad za niewykorzystanie przyznanego
kredytu, badz za wczesniejsza splate rat kapitalu).

3. Dokumenty moga byc przedstawione w formie oryginalów albo kopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem
przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy (patrz równiez rozdz. VI).
4. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (
np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

5. 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. W przypadku konsorcjum, kazdy z przedsiebiorców tworzacych konsorcjum sklada oddzielnie dokumenty
wymienione w pkt 3,4, 5, 6, 7. W odniesieniudo pozostalychdokumentów konsorcjumskladajeden wspólny
dokument.
7. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie (
np. nie poswiadczone za zgodnosc z oryginalem kopie, sprzeczne z trescia SIWZ) spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postepowania oraz odrzucenie oferty, z zastrzezeniem pkt 8 niniejszego rozdzialu.
8. Zamawiajacy moze, zadac w wyznaczonym przez siebie terminie wyjasnien dotyczacych przedstawionych przez
Wykonawców dokumentów.
VI. Opis sposobu przv!!otowania ofert.
l. Oferte nalezy zlozyc wg formularza

ofertowego stanowiacego zalacznik nr l do niniejszej SIWZ.
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2. Tresc zlozonej ofertymusi odpowiadac
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tresci SIWZ.

napisana w jezyku polskim, na maszynie dopisania, komputerze lub inna trwala i czytelna
technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona doreprezentowaniafirmy na zewnatrzi zaciaganiazobowiazan
3. Ofertapowinna byc

w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.
4. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte
5. Oferta i zalaczniki do oferty ( oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznione ego )ych
przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

1)

W przypagku,. skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc
oryginalem przez upowaznion(ego) ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
2) Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje
podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)

3)

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. Dopuszcza sie wlasna numeracje
kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciaglosci numeracji.
7. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej samoistna
dekompletacje (bez udzial osób trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladów
naruszenia, np. cala oferte Wykonawca moze przesznurowac, a konce trwale zabezpieczyc zszyc wszystkie strony
oferty na co najmniej dwie zszywki itp.;
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 naniesionyw sposób umozliwiajacyjego identyfikacje( np.
wraz z imiennapieczatka)
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.
1)

Przez tajemnice przedsiebiorstwa

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniunieuczciwejkonkurencji(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 wewnetrznei 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 art. 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. art. 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.
10.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art.
93 ust. 4 ustawy.
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11. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).
W takim przypadku ich oferta musi spelniac nastepujace wymagania:
1) wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe okreslajaca strony umowy, cel dzialania, okres waznosci
umowy, sposób ich wspóldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich,
sposób odpowiedzialnosci (wymaga sie solidarnej odpowiedzialnosci wykonawców).
2) Kazdy wykonawca obowiazany jest wskazac, iz posiada doswiadczenie w wykonywaniu zamówienia
przewidzianego do wykonania,
3) w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego, kazdy z przedsiebiorców wchodzacy w
sklad kol1so!cjum oddzielnie musi udokumentowac, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówien publicznych,
4) oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywala wszystkich wykonawców
wystepujacych wspólnie,
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 "np. nazwa i adres Wykonawcy" nalezy wpisac dane dotyczace wszystkich uczestników
konsorcjum, a nie tylko pelnomocnika konsorcjum.

vll. Wymal?:aniadotyczace wadium
1. Kazda oferta musi byc zabezpieczona wadium o wartosci
zl.
2. Wadium moze byc wniesionew jednej lub kilku nastepujacychformach:
1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjachbankowych,
4) gwarancjachubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniuPolskiejAgencjiRozwojuPrzedsiebiorczosci.
3. Wadium w formie pienieznej nalezy wniesc przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego Bank Handlowy
O/Poznan, konto nr 85103012470000000034916000.
Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poreczeniach udzielanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci,nalezy zlozyc w formie oryginalu w
kasie Zamawiajacego (parter). Kserokopie dokumentu wadialnel?:ozadnotacia kasiera o dacie i I?:odzinie
przyjecia nalezY dolaczyc do oferty. (adnotacja kasiera nie jest wymal?:ana na kserokopii dokumentu
wadialnel?:ow przypadku wniesienia wadium przelewem na konta Zamawiaiacel?:o.
4.Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja
musi byc podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien byc
sporzadzony w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje np. zlozony wraz z imienna pieczatka lub czytelny (z
podaniem imienia i nazwiska). Z tresci l?:Warancii winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie
zl?:loszone przez Zamawiaiacel?:o w terminie zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta
do wyplaty
Zamawiajacemu
pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych wart.
46 ust. 5 ustawy Prawo
zamówien publicznych.
5.Wadium musi byc wniesione najpózniej do wyznaczonego terminu skladania ofert, tj. do dnia

f., do godz. 11°°.

6. Wniesienie wadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie znajdzie sie na rachunku bankowym
Zamawiaj acego.
7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferte akceptowalna forma wadium zostanie
wykluczony z postepowania, aj ego oferta zostanie uznana za odrzucona.
8.Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniadzu wadiów, Zamawiajacy przekaze do banku niezwlocznie
po:
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1) uplywieterminu zwiazania oferta,
2) zawarciuumowy w sprawie zamówieniapublicznegoi wniesieniuzabezpieczenianalezytegowykonaniatej
umowy,
3) uniewaznieniupostepowaniao udzielenieniniejszego zamówieniapublicznego,pod warunkiem,iz protesty
zostaly ostatecznie rozstrzygnietelub uplynal termin do ich wnoszenia,
9. Zamawiajacy niezwlocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:
1) który wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert,
2) który zostal wykluczony z postepowania,
3) którego oferta ~ostala odrzucona,
10. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostala wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w
przypadku, gdy Wykonawca:
1) odmówil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
2) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
VIll. Termin zwiazania oferta
Termin zwiazania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie z wraz z uplywem terminu skladania ofert.

IX. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
1. Oferte nalezy zlozyc w dwóch zamknietych kopertach w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18 pokój nr 002 do dnia
r., do godz. 11:00.

2)
3)

Koperta wewnetrzna powinna byc opatrzona takze nazwa i adresem Wykonawcy.
Oferte skladana za posrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej nalezy przygotowac w sposób
okreslony w pkt. 1 i 3 oraz przeslac w zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym w nastepujacy sposób:

4)

Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej korespondencji i
nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia) ponosi Wykonawca.
Wykonawca na zyczenie otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana
oferta.
Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona.

5)
6)

2. Otwarcie ofert nastapi dnia
r. o godz. 11:05, w siedzibie zamawiajacego Starostwie Powiatowym w
Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315 pietro III.
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.
X. Wskazanie osób uprawnionych
porozumiewania sie Zamawiajacego

do porozumiewania sie z wykonawcami oraz informacje
z Wykonawcami i przekazywania oswiadczen i dokumentów.

o sposobie

1) Osobamiuprawnionymiprzez Zamawiajacegodo porozumiewaniasie z Wykonawcamisa:
W sprawach procedury przetargowej
Aleksandra

Waszak

- Dyrektor

Wydzialu

Administracyjnego

tel. (O 61) 8410 574
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W sprawach dotyczacych przedmiotu zamówienia
Renata Ciurlik - Skarbnik Powiatu Poznanskiego tel. (O 61) 8410 511
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;
e-mail:
renata. ciurlik@powiatpoznan.pl.
3) Wykonawca mqze ~racac 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:
a1eksandra.waszak@powiatpoznan.pl
renata.ciurlik@powiatpoznan.pl
pod warunkiem
niezwlocznego
potwierdzenia tresci zapytania na pismie (np. 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 oferta~h.

XI. Modyfikacja i wycofanie oferty
1)

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 obliczycuwzgledniajaczakreszamówieniaokreslonyw Rozdz. II niniejszejsiwz.
XIII. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.
Przy wyborze oferty zamawiajacy

-cena ofertowa - W g kryterium
Wc =
1)

bedzie sie kierowal nastepujacymi

kryteriami i ich znaczeniem:

100 %,

cena:

Cena min.
x 100pkt,
Cena oferty

Za oferte najkorzystniej sza uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza ilosc punktów.
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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.
Wykonawcy skladajacy dodatkowe oferty nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach.
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.
Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy,
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w w ustawie prawo zamówien publicznych oraz SIWZ
oraz zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w rozdz. xm kryterium wyboru - najnizsza cene.

XIV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione przy wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publiczne!!:o.
l)
2)
3)

Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach postepowania
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.
W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiazany jest wniesc zabezpieczenie nalezytego podpisania umowy
na zasadach okreslonych w rozdziale XV.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wniósl
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza (z najnizsza
cena) sposród pozostalych waznych ofert.

XV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przvslu!!:ujacvch Wykonawcy w toku postepowania
zamówienia publiczne!!:o

o udzielenie

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 stanowiacychpodstawe jego wniesienia, z zastrzezeniem,iz protest dotyczacy postanowien SIWZ
wnosi sie nie pózniej niz 3 dni przed uplywemterminu skladaniaofert.
Protest wniesiony po terminie 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 publicznego.
Rozstrzygniecie protestu przez Zamawiajacego nastepuje w terminie 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 dni od dnia doreczenia
rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie informujac o wniesieniu
odwolania Zamawiajacego.
Wnoszac odwolanie Wykonawca zobowiazany jest wniesc wpis.
Wpis nalezy wniesc na konto: Urzad Zamówien Publicznych Kredyt Bank S.A. IV/O Warszawa 56
15001777 12177001 87640000.
Dowód uiszczenia wpisu nalezy dolaczyc do odwolania.
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do sadu okregowego

oraz postanowienia
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zespolu

dla siedziby

--

arbitrów

-

konczace

~--~--

postepowanie

albo miejsca zamieszkania

--

odwolawcze

przysluguje

zamawiajacego.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia zespolu
arbitrów, przesylajacjednoczesniejej odpis Zamawiajacemu.
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
zmiane orzeczenia w calosci lub w czesci.
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/ miejscowosc i data/

/Nazwa i adres oferenta/
/pieczatka/

OFERTA.
Zarzad Powiatu Poznanskiego

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w tJ.ybie przetargu
nieograniczonego na zaciagniecie kredytu na sfinansowanie deficytu budzetowego w roku 2005 zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ, opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych nr
z dnia
poz.
m
,
Oferujemy wykonanie uslugi, bedacej przedmiotem zamówienia za cene:

zl, slownie
slownie............................................................................................

zl,

zgodnie z rozdzialem II siwz

1. Usluge stanowiace przedmiot zamówienia wykonamy w transzach do dnia 31.12.2005 r.
2. 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;

3. 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.);

4. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.
5. Wadium o wartosci
w formie
wnieslismy w dniu
...........................................................................
"

6.

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.
7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o których mowa wart. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówien
publicznych, nie bedziemy zglaszac roszczen do wniesionego wadium;
8. Oferta zostala zlozona na
stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
m
do m..............
9. Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do
stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako
takie nie moga byc ogólnie udostepnione.
10. Integralna czesc oferty stanowia nastepujace dokumenty: **

1/

,

2/..................................................
3/.................................................
4/................................................
5/..............................................
6/.................................................
7/.................................................

...........................................................
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!
Uwaga:
*

Niepotrzebne skreslic
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