Nr sprawy IS.251-1/PK/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana w treści SIWZ
„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu
Pracy w Braniewie (2012)”
I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 118
tel.: 55 644 32 22
fax: 55 644 32 24
Godziny urzędowania: 7.30-15.30
Adres strony internetowej: http://bip.pupbraniewo.pl
NIP 582 14 91 355 REGON 170783119
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
zwanej w dalszej części specyfikacji „ustawą” oraz aktami wykonawczymi do ustawy:
a) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011r. Nr 282, poz.1650)
b) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817)
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art.
39-46 Prawo zamówień publicznych.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego
oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie.
Przedmiot główny:
Serwer – CPV 48820000-2
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Przedmioty dodatkowe:
Stacje robocze – CPV 30214000-2
Komputer biurkowy – CPV 30213300-8
Monitory ekranowe – CPV 30231300-0
Drukarki laserowe – CPV 30232110-8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne – 48000000-8
Zasilacz UPS – CPV 30200000-1
2. Rodzaj urządzeń oraz warunki gwarancji zostały określone w specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem nowym, nie
używanym wcześniej.
4. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem zakupionym
w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie
on sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych, wsparcie
techniczno-serwisowe kierowane do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej
Polskiej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym
transportem, na własny koszt i na własne ryzyko do siedziby zamawiającego tj.:
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo, pok. nr 18
IV. Termin wykonania zamówienia
Planowany termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2012
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy:
1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, z uwagi na fakt, iż
obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do
wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia
1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. VI.1. a
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
granicznego spełnia/nie spełnia.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
Zamówień publicznych- (załącznik nr 4).
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 6).
3. Na ofertę składają się:
a)
dokumenty określone w pkt. VI oraz załączniki:
b)
Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1).
c)
Wykaz oferowanego sprzętu wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
(załącznik nr 2).
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d)
e)

Wzór umowy z zaparafowanymi przez Wykonawcę wszystkimi stronami
(załącznik nr 3).
Załączniki wymagane w specyfikacji technicznej.

4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a)
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe
dokumenty składane są wspólnie.
b)
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być
złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Zamawiający pozostaje w kontakcie z pełnomocnikiem i do niego
kieruje informacje, korespondencję itp.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub mailem. Pytania muszą być kierowane na
adres Zamawiającego.
a. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z
Wykonawcami jest: Paweł Kępiński tel. 55 644 2911, w godzinach 10:00-13:00.
2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie tym, którym przekazał specyfikację
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
b. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub
pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
c. Treść zapytania oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszczone na stronie http://bip.pupbraniewo.pl
d. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytanie w sprawach
wymagających zachowania pisemności postępowania.
3. Modyfikacja treści SIWZ:
a. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść SIWZ,
b. Wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia, w tym terminów, zostaną przekazane
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostaną zamieszczone
na stronie internetowej http://bip.pupbraniewo.pl
c. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia zmiany SIWZ jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą
wiążące przy składaniu ofert,
d. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny
na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne,
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e. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych
„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych”, przedłużając termin składania ofert o czas niezbędny na
wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający zamieści informację o zmianach
również na stronie internetowej http://bip.pupbraniewo.pl
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
5. X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku
polskim, napisaną na maszynie lub w formie wydruku komputerowego.
b. Koszt związany z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
c. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
d. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga
załączenia właściwego oświadczenie pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
e. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i
załączniki, o których mowa w SIWZ.
f. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem
osoby/ osób podpisujących ofertę.
g. Wszystkie oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze(konsorcja/ spółki cywilne).
a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
b. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
winno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących
wspólnie, które należy załączyć do oferty.
c. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących
wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
d. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Strona 5 z 9

e. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed
podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich
Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia.
3. Sposób zaadresowania oferty:
a. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w
sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
b. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na
adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym
adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
„Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu
Pracy w Braniewie (2012)”
nie otwierać przed 15.10.2012 godz. 10:15”
c. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie wynikające z
nienależytego oznakowania koperty lub braku jakichkolwiek z wymaganych
informacji.
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój 3 ul. Kościuszki 118, 14-500
Braniewo
2. Termin składania ofert upływa dnia: 15.10.2012 o godz. 10:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Wymaga się zachowania formy pisemnej.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszelkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- zgodnie z przepisami w tym zakresie.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz jego dostawę do siedziby zamawiającego tj.: Powiatowy Urząd
Pracy, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo pok. nr 18, oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą)
Cenę za wykonie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
XIII. Otwarcie ofert:
1.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój 13
dnia: 15.10.2012 o godz. 10:15.
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2.

Wykonawcy mogą być obecni podczas otwierania ofert

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny- Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
a. oferta spełnia wymagania SIWZ,
b. oferta zostanie złożona w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
c. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną co do treści z wymaganiami
Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, które
oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednioproporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: 0-100 pkt.(100%=100 pkt.)
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:
Nazwa
kryterium
Cena brutto

Waga
kryterium
100%

Szczegółowy opis
Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu
zamówienia, na którą powinny się składać wszelkie koszty
ponoszone przez wykonawcę w związku z realizacją
zamówienia

Oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższa cenę otrzyma 100 punktów, natomiast
oferty pozostałych wykonawców zostaną porównane z oferta z najniższa cena przy
zastosowaniu wzoru podanego poniżej:
Najniższa cena
Ilość punktów = -------------------------------x 100% x 100 pkt.
Cena badanej oferty

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
Wykonawców podając w szczególności:
a. nazwę firmy, siedzibę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano uzasadnienie
wyboru, oraz innych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją,.
b. uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli będzie miało miejsce,
c. uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie
miało miejsce,
d. termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej http://bip.pupbraniewo.pl
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3. O unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej http://bip.pupbraniewo.pl
4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
a)
w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
b)
w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie
c)
w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy, możliwe
jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminu.
6. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie
uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi
przesłanka do unieważnienia postępowania.
8. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi
załącznik nr 3.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wszystkim, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach i zgodnie z przepisami
Działu VI cytowanej ustawy.
XVIII. Postanowienia końcowe
1. Jawność postępowania
a) Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
b) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się
na wniosek po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
c) Udostępnienie protokołu i załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
d) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł, że
nie mogą one być udostępniane. Oznaczone klauzulą „Nie udostępniać informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji DZ. U. z 2003 nr 153 poz. 1503 ze
zmianami”.
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2. W sprawachnieuregulowanych
w niniejszejspecyfikacjimaj4 zastosowanie
przepisy
Ustawyz dnia29 stycznia2004r.Prawo zam6wiehpublicznyctt1t"t rt jednolity Dz. TJ.'z
2010r. Nr 113,poz.759zp6An.zm.)oruzprzepisy
Kodeksucywitnego.
XlX. ZaN1cznikido SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.

Formularzofertowy- Zahqcznikml
WykazoferowanegosprzEtu-Zalqczniknr2
Wzorumowy- Zalqczniknr3
OSwiadczenie
o spelnianiuwarunk6wudzialruwpostqpowaniu- Zalqczniknr4
OSwiadczenie
o brakupodstawdo wykluczeniazpostgpowania
o udzillenie
zam6wieniaz afi. 24 ust.l prawa zam6wiehpublicznycih
- zatqrnik nr 5
6. Specyfikacjatechniczna- Zalqczniknr 6
Braniewo.dnia05.10.2012
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