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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej - realizator 
projektu  
NIP: 8351008379  
Regon: 000204518 
Adres Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej ul. 
Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 
Strona internetowa:   http://lorawa.pl/  

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego - art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia  w pomoce 
dydaktyczne, meble oraz książki i audiobooki pracowni do Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej  w ramach  projektu „Szkoła nowego wymiaru”. Projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez  Liceum Ogólnokształcące im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej 

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: tak 

Zamówienie zostało podzielone na 3 części: 
1) Część I 

„Pomoce dydaktyczne”  

2) Część II 

„Meble” 
3) Część III 

„Książki i audiobooki” 
 

4. Kody CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia 

1. Część I 

              „Pomoce dydaktyczne”   
39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

2. Część II 

„Meble” 

39100000-3     Meble 

39141500-7    Szafy wyciągowe 

3. Część III 

„Książki i audiobooki” 

22100000-1   Drukowane książki, broszury i ulotki 

     32321300-2 Materiały audiowizualne 

 

http://lorawa.pl/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pomoce-dydaktyczne-4742
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5. Inne postanowienia dotyczące wykonania zamówienia: 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 

jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 

4. Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz 

innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia 

 

6. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych startujących w przetargach w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące w Rawie 

Mazowieckiej (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka. Z 

Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  ul. 

Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka lub drogą e-mailową pod adresem:  lorawa@neostrada.pl  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iodo_lorawa@neostrada.pl  

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa  pomocy 

dydaktycznych, mebli, książek i audiobooków do pracowni w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 

Mazowieckiej ramach projektu „Szkoła nowego wymiaru”.  prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

mailto:lorawa@neostrada.pl
mailto:iodo_lorawa@neostrada.pl
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Zadanie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

5.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  

Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku. 

5.2  sytuacji ekonomicznej  finansowej; 

Jako spełnienie  warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:  

Zamawiający nie doprecyzowuje tego warunku. 

5.3 zdolności technicznej lub zawodowej; 

Jako spełnienie  warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

załączył:  

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, przy czym dowodami o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie dostaw, iż 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
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prowadzenia działalności jest krótszy -  dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom, 

stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie pomocy 

edukacyjnych\dydaktycznych\meble), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, o wartości brutto: 

Część 1 - minimum 80 000,00 zł  oraz załączy dowody że dostawy te zostały wykonane 

należycie  

Część 2- minimum 30 000,00 zł   oraz załączy dowody że dostawy te zostały wykonane 

należycie 

Część 3- 500,00 zł 

Ocena warunku dokonana będzie metodą spełnia - nie spełnia 

5.4 Inne postanowienia 

1) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 
którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 
zakresie.  

2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania 
potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i 
jednoznacznie wynikać w szczególności:  
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;  

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 
5. 
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5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego:  
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w ust. 1 

8) Na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

VI. Podstawy wykluczenia. 

1. Zamawiający, prócz przypadków przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje 

wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 Ustawy Pzp.  

2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344); 

3. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

4. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 art. 24 ustawy Pzp (tj. urzędującego 

członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 

partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta), uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w 

art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 
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d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty: 

1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa 

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 

25a ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. 

2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa 

oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniach, których mowa w pkt 1 i 2 (załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SIWZ). 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 

(załącznik nr 5 do SIWZ). 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w pkt 1 i 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie .Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył 

następujące dokumenty: 

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
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należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokument 

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy  

2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu, wg załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy 

Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

4. Inne postanowienia: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w pkt 5.1)-5.2). 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22. 

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
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poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, 

o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: − zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami lub − zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w pkt. 2 

7) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia.  

8) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym 

mowa w zdaniu 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

9) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt. 3 ppkt. 1 SIWZ – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

10) Dokumenty, o których mowa w pkt 9 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

11) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Zapis pkt 12 stosuje się.  

12) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
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13) Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym czy zamówienie będzie wykonywane 

samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców - ze wskazaniem części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom i firm podwykonawców (załącznik nr 1-3 do SIWZ).  

14) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

15) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

16) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty nastąpi w trakcie 

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

17) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych 

w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 

z wykonawcami  

1) Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków Komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych (§7 ust. 2a) do postępowań o udzielenie zamówienia, 

prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 

15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których wartość 

zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 tej ustawy, wszczętych w okresie od dnia 18 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 

2019 r., przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przypadku gdy 

zamawiający dopuścił możliwość komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej 

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem na numer 46 8143745 

lub drogą elektroniczną na adres:  projekt.rawa@interia.pl  

mailto:projekt.rawa@interia.pl
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3)  Oferta  w oryginale wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona 

w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert.  

4) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniema się, 

iż pismo wysłane przez Zamawiającego na ostatnio znany adres, adres e-mail lub nr faksu 

podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

Wykonawcy z tym pismem. 

6) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  Małgorzata Kowalska 

7) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 

postępowania. 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Nie przewiduje się konieczności wnoszenia wadium. 

X. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, termin związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

składnia ofert.. 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1) Oprócz dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych 
w SIWZ należy złożyć:  

a) ofertę dla danej części wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, Załącznika Nr 2 do SIWZ, 
Załącznika Nr 3 do SIWZ 

b) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z wymienionymi w nim oświadczeniami 
c) wykaz dostaw 
d) niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone, 
e) jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej; każdy ze wspólników spółki 

cywilnej składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

f) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy. 

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną część z jedną ostateczną ceną na 

formularzu ofertowym - wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, Załącznika Nr 2 do SIWZ, Załącznika Nr 

3 do SIWZ 

3) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia , której 
wykonanie powierzy  podwykonawcom. 



 

12 

 

4) Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią załączniki do SIWZ i 
zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem trwałej formy pisemnej. 
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych, należy dostarczyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski; 

6) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
7) Formularz oferty i wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę(-y) uprawnioną(-

do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Jeżeli  ofertę i pozostałe 
dokumenty podpisała osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych – pełnomocnik, to 
należy złożyć pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa i potwierdzające prawo 
osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców. Uznaje 
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem kopii dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 
podpisujących ofertę; 

9) Zaleca się ponumerowanie kart oferty i pozostałych dokumentów, oświadczeń i załączników 
oraz połączenie ich w sposób uniemożliwiający dekompletację.  

10) Wymagane dokumenty  załączone do oferty w formie kopii muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, a także ofertę na formularzu ofertowym 
Wykonawcy składają w formie pisemnej w oryginale. 

11) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 
dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia, zostanie uznana przez 
Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

12) Oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom 
postępowania. Takie informacje  muszą być oznaczone klauzulą: “Tajemnica 
przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 
ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13) Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie: zaadresowanej do 
Zamawiającego z napisem: Oferta POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dostawa  
pomocy dydaktycznych, mebli, książek i audiobooków do pracowni w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej ramach projektu „Szkoła nowego wymiaru” 
(znak  sprawy: LO/070/2). W przypadku oferty wspólnej, należy wymienić z nazwy z 
określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem 

pełnomocnika.  

 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-
Curie w Rawie Mazowieckiej - Adres  ul. Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka, do dnia 
29.08.2019  r. do godz. 9.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty. 
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2. Otwarcie ofert odbędzie się 29.08.2019 r. o godz. 10.00 Wykonawcy, którzy zechcą być obecni 
podczas otwarcia ofert, proszeni są o obecność w siedzibie Zamawiającego,: Liceum 
Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej - ul. Kościuszki 20, 96-200 
Rawa Mazowiecka na co najmniej 5 minut przed godziną otwarcia, gdzie zostaną poinformowani, 
w którym pokoju odbędzie się otwarcie ofert. Otwarcie ofert jest jawne. Informacje z otwarcia 
ofert będą przekazane wykonawcom, który nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę; 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.  Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym, stanowi ona wartość wyrażoną w jednostkach 

pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia  

2. Cena ofertowa powinna być podana następująco: 

                             -  cena netto (bez VAT): 

                             - kwota podatku od towarów i usług (VAT); 

                            - cena brutto (z VAT); 

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT). 

4. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrą i słownie, wyrażona w złotych polskich w 

zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze). 

5.  Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste  omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, oczywiste omyłki pisarskie oraz inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty. 

6. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę na jedną część postępowania i nie 

może jej zmienić, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 

7. Cena oferty obejmuje wszelkie nakłady i koszty, w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości, 

jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.  

8. Cenę oferty Wykonawca wpisuje w ofercie wg Załącznika  Nr 1 do SIWZ, Załącznika Nr 2 do SIWZ, 

Załącznika Nr 3 do SIWZ 

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych. Cena 

oferty powinna być wyrażona w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku. 

Obowiązuje zasada zaokrąglania „w górę” cyfry „5” i większych, występującej na trzecim miejscu 

po przecinku, np. 4,375 = 4,38. 

XIV. Opis kryteriów oceny ofert. 

1. Zamawiający ustanawia jednolite kryteria oceny dla każdej części postępowania. 

2. Zamawiający oceni oferty za pomocą kryteriów, którym przypisana będzie odpowiednia waga 

i przyznawane będą punkty. Łącznie (ze wszystkich kryteriów), maksymalnie oferta może zdobyć 

100 punktów. Jako najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

3. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert dla 

danej części postępowania, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 
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4. Zamawiający zastrzega, że oferta, której cena będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zostanie odrzucona. W celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę 

Zamawiający zażąda stosownych wyjaśnień. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że 

oferowana cena nie jest rażąco niska. 

5. Punkty przyznawane będą w oparciu o następujące kryteria: 

Dla każdej z części  

Dla części I - „Pomoce dydaktyczne”  

Dla część II „Meble” 

Część III „Książki i audiobooki” 

przyjmuje się następujące kryteria: 

1) Cena – 80% 

W tym kryterium maksymalną ilość, tj. 80 punktów, może zdobyć oferta z najniższą ceną. Punkty (P) 

zostaną przyznane według wzoru: 

P = (najniższa cena brutto spośród badanych ofert : cena brutto oferty badanej) x 80% x 100 pkt 

Punkty przyznawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Termin realizacji – 20% 

W tym kryterium maksymalną ilość punktów , tj. 20, może zdobyć oferta z najkrótszym 

terminem realizacji, a punkty będą przyznawane za skrócenie terminu realizacji 

wskazanego w SIWZ jako maksymalny.  

− skrócenie terminu realizacjo o 14 dni  – 20 pkt, 

− skrócenie terminu realizacjo o 7 dni  – 10 pkt, 

− termin realizacji zgodny z SIWZ, tj. 30 dni - – 0 pkt. 

Jeżeli wykonawca zaoferuje skrócenie terminu o okres dłuższy niż 14 dni, to na potrzeby oceny 

ofert i przyznania punktacji Zamawiający przyjmie punkty dla jak dla 14 dni.  Jeżeli wykonawca 

zaoferuje termin realizacji dłuższy od maksymalnego, wówczas jego oferta zostanie odrzucona 

jako niezgodna z treścią  niniejszej SIWZ.  

Ilość punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem 

matematycznej zasady zaokrąglania do drugiego miejsca po przecinku. 

 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w   celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie    zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje o których mowa w art. 92 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, zgodnie z 

dyspozycją, o której mowa w art. 92 na stronie internetowej Zamawiającego 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego  

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą  jest zobowiązany do zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

1) Zamawiający przewiduje   zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty 
wybranego Wykonawcy w zakresie: 
a) terminu realizacji przedmiotu umowy: zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących 
niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie;  
wówczas termin ten może ulec przedłużeniu,  
nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

b) ustawowej wysokości stawki podatku VAT: zmiana jest dopuszczalna, jeżeli  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT  
dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. 

c) modelu oferowanego urządzenia, czy wyposażenia: zmiana jest dopuszczalna, jeżeli 
przed terminem wykonania  zostanie wprowadzony na rynek nowy model o co najmniej 
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, a zmiana ta jest korzystna dla 
Zamawiającego z przyczyn funkcjonalno - użytkowych  
i ekonomicznych. 

d) zmniejszenie wynagrodzenia umownego w stosunku do treści oferty  
w przypadku , o którym mowa w ppkt.c) 

e) zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego z przyczyn, których  
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

f) zmiany rachunku bankowego 
g) zmiany Podwykonawców 

 

XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI    Prawa 
zamówień publicznych. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale 
VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie w 
niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3. odrzucenia oferty odwołującego; 
4. opisu przedmiotu zamówienia; 
5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli 
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

 

XIX. Opis części zamówienia: 
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Zamówienie zostało podzielone na 3 części: 

1) Część I 

„Pomoce dydaktyczne”  

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 9 do SIWZ 

2) Część II 

„Meble” 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 9 do SIWZ 

3) Część III 

„Książki i audiobooki” 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 9 do SIWZ 

 

XX. Umowa ramowa 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

XXI. Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67  ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 

pkt. 3. 

Zamawiający  nie przewiduje udzielenia  zamówień o których mowa w art. 67  ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 

134 ust. 6 pkt. 3. 

XXII. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXIII. adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

adres poczty elektronicznej Zamawiającego:  projekt.rawa@interia.pl   

adres strony internetowej Zamawiającego: http://lorawa.pl/  

XXIV. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

XXVI. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 

Zamawiający  nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 

XXVII. Informacje uzupełniające 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, aktów wykonawczych do ustawy  i Kodeksu cywilnego 

XXVIII. Wykaz załączników. 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla części 1 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty dla części 2 

Załącznik nr 3 – Formularz oferty dla części 3 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,  

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,  

mailto:projekt.rawa@interia.pl
http://lorawa.pl/
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Załącznik nr 6 – Wykaz usług oraz robót budowlanych,  

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23,  

Załącznik nr 8 – Projekt umowy,  

Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


