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Kielce, 2018 -03- 08 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TP/ 42/2018 

Nazwa zadania: „Talony świąteczne wiosna 2018 r.” 

 

I. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: 
 
 Nazwa zamawiającego: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i  

                                               Transportu  Sanitarnego w Kielcach 

Adres zamawiającego: ul. Św. Leonarda 10 (adres do korespondencji: 25-040 Kielce,  

                                               ul. Pakosz 72) 

Kod Miejscowość:             25-311 Kielce 

Faks:                                     41 361-73-43 

Adres strony internetowej:  www.scrmits.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku od 7

00
 do 15

00 
, w piątki od 7

00
 do 

13
00 

NIP:                                         657-22-85-975   

REGON:                                  291150544  

                                     

II. Tryb udzielenia zamówienia 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579   z 

późniejszymi zmianami a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy 

Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia 

publicznego, a zwłaszcza: 

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1126), 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2477), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 

Europejskich.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2479). 

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 Prawa zamówień publicznych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa talonów towarowych ( bonów)  o 
następujących nominałach: 
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50 zł w ilości  11970   szt. 
 

Zamawiający nie jest zainteresowany formą zakupu talonów świątecznych w 
formie kart elektronicznych. 

 
   Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
 

   Kod CPV:  30199750-2 - Talony 
 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości lub wymogu składania ofert  wariantowych 

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 

5. Zamawiający nie  dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

  6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i  

        jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

  6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

  6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez  

        Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

  6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych  

         ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

  6.5  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę  
         podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

     7.  Wymagania dotyczące okresu ważności talonów:  

          minimum do 30.06.2018 r. 

  

IV. Termin wykonania zamówienia 
 
      Wymagany termin wykonania zamówienia  - 3 dni licząc od daty zawarcia  

       umowy.  

      
V. Warunki udziału w postępowaniu  
     1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają  
          wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w  postępowaniu.    
      2. Warunki udziału w postępowaniu:   
      2.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o  

            ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określił warunków w tym  

            zakresie. 

      2.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określił warunków w tym  

            zakresie. 

      2.3 Zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający nie określił warunków w tym  

            zakresie. 

       3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24.1 ustawy pzp): 
      
    12)wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie   

         został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał  

         braku podstaw wykluczenia; 

   13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

      a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218– 221, art. 228–230a, art.   

          250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.  
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          poz. 553, z późn. zm.7)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o  

          sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

      b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6   

          czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

      c) skarbowe, 

      d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach  

          powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na  

          terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

    14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,  

          wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce      

          komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za   

          przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 

    15)wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
         administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na      

         ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności   

         należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz   

         z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych      

         należności; 

   16)wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa      

        wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega   

        wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i  

        niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te        

        informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

  17)wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

        wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje   

        podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

  18)wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności  

        zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w    

        postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

  19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia   

         lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,   

         o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu   

         takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być    
         wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w  

         postępowaniu; 

   20)wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu   

         zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie  

         zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków   

         dowodowych; 

   21)wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz   

         ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002   

         r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  

         (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

    22)wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz  

     ubiegania    się o zamówienie publiczne; 

    23) wykonawców, którzy  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z  

          dnia 16 lutego 2007 r. o  ochronie konkurencji i  konsumentów (Dz. U. z 2015 r.  

          poz.184,1618 i 1634), złożyli  odrębne  oferty, chyba że wykażą, że  istniejące między  

          nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji pomiędzy Wykonawcami w  

          postępowaniu o udzielenie   zamówienia.  



 4 

 

 VI. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania 
  W postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy: 

1.Podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 12-22  

   ustawy pzp. 
2.podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt  

   23 – do potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oświadczeniem składanym w  

   terminie do 3 dni liczonym od dnia ogłoszenia na stronie internetowej                               

   ( www.scrmits.pl) informacji” z otwarcia ofert” – załącznik nr 4 do siwz. 
   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym     

    mowa w punkcie 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną  
    odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

3.Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków na podstawie  

     oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę na zasadzie spełnia lub  nie  

     spełnia wymaganego warunku.  

4. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych  

      walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty  

      przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod   

      następującym adresem  internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm  

  

VII. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jest niezgodną 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 lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia 

(art.90 ustawy pzp); 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

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 Prawa zamówień 
publicznych; 

                  7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie  

                        terminu związania ofertą; 
                  7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,   

                         jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 

                 7c)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes  

                        bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można   

                        zagwarantować w inny sposób. 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

VIII. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
a) wypełniony i podpisany  formularz ofertowy  - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego-     

    załącznik nr 1 do SIWZ. 

b) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  - z  

    wykorzystaniem wzoru stanowiącego- załącznik nr 2 do SIWZ 

 c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1pkt.12-22   

     z wykorzystaniem wzoru stanowiącego  załącznik  nr 3 do  SIWZ. 
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d) Akceptacja projektu – umowy  - załącznik nr 5 do SIWZ - zawarta w treści druku  

      formularza ofertowego, 

e)   Wykaz punktów realizacji talonów wraz z adresami, na terenie woj. świętokrzyskiego 

 

IX. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
                                                                                                                                                                                            
a) wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu muszą być złożone  w oryginale przez  

     Wykonawcę lub osobę/y  uprawnione do podpisania oferty  

 

b) wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji  

    powinny  być złożone w języku polskim. Wszelkie dokumenty dołączone w innym języku  

    niż polski  powinny być załączone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym  

    przez Wykonawcę.  
c) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu  

     firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów  

     należy złożyć w oryginale. 

 

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami  
1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w  

    Ustawie Prawo zamówień publicznych (art.38). 

     2.Zamawiający informuje, iż korespondencję tj. wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania  

        dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia,       

        zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż postępowania Zamawiający i  

        Wykonawcy przekazywać będą sobie zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie.  

        Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia informacji faksem na numer (41) 361 73 43  

        lub  w formie elektronicznej na adres: witold.irski@scrmits.pl, lub      

        anita.owczarek@scrmits.pl w godzinach podanych w pkt. I SIWZ. 

2. Pytania przesłane w dni wolne od pracy, jak również po godzinach urzędowania będą 
rozpatrywane przez Zamawiającego w następnym dniu roboczym, niezwłocznie. 

3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływania następnego po dniu lub dniach wolnych 

od pracy. 

      4.   Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź    
            składać na adres: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i   
            Transportu Sanitarnego w Kielcach, 25-040 Kielce, ul. Pakosz 72, Sekcja  
            Zamówień Publicznych Inwestycji i Remontów, pokój nr 301. 

5.  Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej    

      może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią   
      przekazanej informacji we właściwym terminie. 

6. Oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty,  

     sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż  
     postępowania przekazane przy pomocy faksu, e-mail uważa się za złożone w terminie,  

     jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie  

     potwierdzona pisemnie w formie oryginału. 

7. W przypadku przekazania przez Zamawiającego dokumentów lub informacji faksem, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania 

zwrotnym faksem, e-mail. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości 

przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego 

na nr faksu, adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma 
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8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert-jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art.11 ust.8-pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art.38 

ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust.1. 

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza je na tej stronie  www.scrmits.pl 

10. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 

otrzymały informacje za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Numer faksu i adres 

poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane w punkcie X niniejszej 

specyfikacji. 

11. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania z wykonawcami w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może  przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia  na 

stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie 

internetowej (art. 38 ust. 4 ustawy pzp). 

13. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana 

treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: a) 

zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 

jeżeli wartość  zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art.11 ust.8; b) z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie 

prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano, specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie, jeżeli specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

 

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 

jest: 

      St. Specjalista Witold Irski Sekcja Zamówień Publicznych Inwestycji i Remontów,  

      fax. 41 361-73-43 adres poczty elektronicznej: witold.irski@scrmits.pl 

 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzania wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną jest: 

 

      Specjalista Anita Owczarek Sekcja Zamówień Publicznych Inwestycji i Remontów,  

      fax. 41 361-73-43, adres poczty elektronicznej: anita.owczarek@scrmits.pl 
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XII. Termin związania ofertą i jego przedłużenie 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.( art.85 ustawy pzp) 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak  niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
2 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności,  w formie pisemnej. 

3 Oferta musi spełniać wymogi ustawy prawo zamówień publicznych i wymogi treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami winna być sporządzona 

przez Wykonawcę  według postanowień niniejszej specyfikacji. 

5 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na innych formularzach pod 

warunkiem, że jej treść będzie zgodna z treścią formularzy załączonych do SIWZ. 

6 Na wstępie oferty należy podać datę sporządzenia oferty imię i nazwisko osób 

upoważnionych do reprezentacji, adres lub nazwę firmy jeżeli oferent jest osobą 
prawną, dokładny adres, telefon, faks, e-mail, NIP, REGON, nr. konta..... 

7 Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi 

Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 

8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach 

określonych w art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

10 Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów wymaganych 

postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11 Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być ponumerowane z 

zachowaniem ciągłości numeracji i złączone w sposób trwały.  
 

1) oferta powinna być opakowana w koperty: zewnętrzną i wewnętrzną w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed otwarciem ofert.  

 

      Koperta zewnętrzna powinna być zatytułowana w następujący sposób: 

 
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego  

i Transportu Sanitarnego w Kielcach 
Sekcja zamówień publicznych inwestycji i remontów. 

 

na postępowanie o nazwie: 

 
„Talony świąteczne wiosna 2018 r.” 

 

Numer sprawy: TP/42/2018 

Nie otwierać przed 16.03.2018 r., godz. 11:00 

 

                 Koperta wewnętrzna powinna określać nazwę i siedzibę Wykonawcy i być zaadresowana  

                   na adres Wykonawcy, aby można było ja odesłać nie otwartą w przypadku złożenia jej po  

                   terminie otwarcia ofert. 
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12 Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być podpisane przez 

osobę (osoby), które podpisują ofertę i są uprawnione do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy. 

13 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby), które podpisują ofertę i opatrzone  datami ich dokonania. 

14 Oferta powinna zawierać spis zawartości  złożonej oferty. 
15 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć przetłumaczone na język 

polski, poświadczone przez Wykonawcę. 
16 Zamawiający nie jest związany propozycjami zapisów umowy złożonymi przez 

Wykonawcę zawartymi w wybranej ofercie. 

17 Zamawiający nie  przewiduje aukcji elektronicznej. 

18 Zamawiający nie  przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

19 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 

SIWZ  w tym z kryterium oceny  ofert. 

20 Wykonawca złoży podpisane załączniki. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub 

wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod 

warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi 

być oznaczone słowami „ ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”. 

21 W przypadku braku ww. danych zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty 

przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub 

pocztą kurierską- jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

22 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w  

             przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, Zamawiający niezwłocznie zwraca  

             ofertę, która została złożona po terminie. 

 

   XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2018 r. do godz.10:00: 

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w 

Kielcach, 25-040 Kielce, ul. Pakosz 72. Sekcja Zamówień Publicznych Inwestycji i 

Remontów, pokój nr 301 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania niezwłocznie. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 16.03.2018 r. o godz.11:00: Świętokrzyskie Centrum 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, 25-040 Kielce, ul. 

Pakosz 72, pokój nr 203. 

4. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie 

można się zapoznać przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub 

otwarcia. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 

składania, z tym, że dzień ,w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich 

otwarcia. 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ( zgodnie z  art.86 ust.3 Ustawy). 

7. Podczas otwarcia ofert  podaje się nazwy (Firmy) oraz  adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia ,okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
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informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach 

 

XV.     Opis sposobu obliczenia ceny. 
       1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być  podana w PLN cyfrowo i  

            słownie. 

       2. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
       3.  Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej  

           specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć  
           wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniające  

           wszystkie pozycje ujęte w  tabeli w  formularzu ofertowym tj. załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się    
     wariantowości cen 

5.  W cenie oferty powinien być zawarte wszystkie koszty (w tym podatek akcyzowy)   

      niezbędne do wykonania  przedmiotu zamówienia. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie  

      polskiej. 

7.   Dla porównania i oceny ofert przyjęta będzie wartość brutto. 

8. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty  

     muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

      9.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku  

           podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w  

           zakresie dotyczącym  wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w  

           celu  oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i    

           usług,  który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

    10.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do  

            przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym  

            terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość  
            ceny. ( art.90 ustawy pzp) 

            Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu  
             spoczywa na wykonawcy. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  
            wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 

      1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do  

          szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 

 

      1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
      1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 

      1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

     2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi  

         podstawową zasadę oceny 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 odpowiednio -  
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        proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na  

        podstawie opisanych  kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

    4.Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu  

        kryteria oceny ofert przedstawione poniżej 

 

Nazwa kryterium Waga 
Ilość punktów handlowych na terenie 

województwa świętokrzyskiego realizujących 

zaoferowane talony 

 

100 

 5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium  

      otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym  

      wymagani kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie  

      mniejsza) liczba  punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  

  6.Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba  

      przyznanych  punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za  

      najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych  

      punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska  

      najwyższą ilość punktów. 

  7.  Zastosowane wzory do obliczenia punktowego: 

 

 a )   Ilość punktów handlowych na terenie województwa świętokrzyskiego realizujących  
         zaoferowane talony     – waga 100 %,  
w/w kryterium zostanie zastosowany wzór: 

Ilość punktów = ilość punktów handlowych badanej oferty / ilość punktów handlowych oferty 

o najwyższej ilości punktów x 100 

 
    8.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru  

       najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne, 
 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie  powinny zostać dopełnione po wyborze  
             oferty w celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 
  1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

    1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo  

         miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności  

         wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo  

         miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności     

         wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym  

         kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
     2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

     3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w  

         przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku  

         spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

    4) unieważnieniu postępowania 

       – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

1a. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt   

      2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,  
      zamawiający uznał za niewystarczające. 

  2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5–7, na stronie 

      internetowej. 
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  3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich  

      ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym. 

  4. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadkach  

      opisanych  w art. 93 ustawy pzp. 

  5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

      art. 183, w terminie: 

1) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  

    oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji  

    elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku  

    zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na  

    podstawie art. 11 ust. 8. 

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem  

    terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w    

     przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania  

     na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego   

     wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w  

    sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego  

    wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród  

    pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą  
    przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

     

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego  wykonania umowy; 
 

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania    

      umowy. 

 

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  
            umowy: 

 

           Postanowienia umowy zawarto w: 

           Projekcie – umowy,  który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 

 

XX.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
              Środki ochrony prawnej  przewidziane w Dziale VI- p. n. „ Środki ochrony  
              prawnej”, art. 179- 198 g   Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień  
              publicznych  przysługują: 
    20.1  Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi  

             konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego    

             zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego   

             przepisów niniejszej ustawy. 

    20.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych  

              warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa   

              w art. 154 pkt 5. 

    20.3  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności   

             zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,  

             do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

    20.4  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na   
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             podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

           a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
           b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

           c) odrzucenia oferty odwołującego; 

           d) opisu przedmiotu zamówienia; 

           e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

    20.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której  

            zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,  

            określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie  

            odwołania. 

   20.6  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,  

            podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego  

            kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego  

            rodzaju podpisu.  

   20.7  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  

            odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego  

            terminu.  Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed  

            upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem  

            terminu do  jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

   20.8  Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania    

           poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez  

           niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które  

           nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

   20.9 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

          dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w  

          ustawie dla tej czynności. 

 20.10 Na czynności, o których mowa w pkt. 20.9 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180  

           ust. 2. 

 20.11 Odwołanie wnosi się: 
          a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego  

             stanowiącej podstawie 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 – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty  

             określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
 20.12  Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w  

             trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków   

             zamówienia, wnosi się w terminie: 

         a) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji  

             istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest  

             mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

 20.13 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.11 i w pkt. 20.12 wnosi się: 
         a) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach  

             wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy  

             zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach  

             stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 20.14 Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego  

           obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,  

           odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

         1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu  

              zamówienia lub: 

         2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

             a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 

 20.15  W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień  
            specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania  
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            ofert lub termin składania wniosków. 

 20.16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania  

            ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 20.17  W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu  

             ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,  

             zwanych dalej "orzeczeniem". Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu  

             zawarcia umowy.  Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie umowy  

             mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w  

            dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością  
            ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo  

            doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o  

            udzielenie zamówienia. 

 20.18 Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa  

           wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium  

           albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do  

           zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie  

           kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
 20.19 Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię  
           odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a  

          jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych  

          warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest  

          zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając   

          wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

 20.20  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od  

            dnia  otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w  

            uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia  

            doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym  

            podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a  

            jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

 20.21 Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami  

           postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte  

           na korzyść jednej ze stron. 

 20.22 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy  

           nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający  

           opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na  

           korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie  

           o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na  

           postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

 20.23 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z  

           czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia  

           sprzeciwu, o którym mowa w art.186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania  

           po stronie zamawiającego. 

 20.24 Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze  

           środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem  

           Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3. 

 20.25 Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada  

           1964 r. -  Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa  

           nie stanowi inaczej. 

20.26 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny   

          od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 
 20.27 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga  

           do sądu. 

 20.28 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania  

           zamawiającego. 

 20.29 W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania  
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           odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 

 20.30 Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga  

           kasacyjna. 

 

 

XXI. Postanowienia końcowe. 
 
1.Sposób i formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami określa     

  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w  sprawie protokołu postępowania o  

  udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128) i przepisy ustawy z dnia 29  

  stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.   

  1579  z późniejszymi zmianami (art.8 ustawy pzp). 
 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXII. Załączniki 
 
     Załączniki składające się na integralną część specyfikacji istotnych warunków  

     zamówienia: 

 

1. Formularz ofertowy  - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego -  załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w 

postępowaniu  - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego- załącznik nr 2 do SIWZ 

            3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o    

                    których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik    

                     nr 3 do SIWZ. 

      4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o  

             których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr  

             4 do SIWZ 

      5.   Projekt - umowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ 

 

    
Kielce, dn. 08.03.2018 r. 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Kierownik Zamawiającego 


