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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający 

Starostwo Powiatowe  
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11 , 
tel. 74/8162-800, fax. 74/8162-850  
NIP 887-15-58-241, Regon 890722089 
www.bip.powiat-zabkowicki.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej  
       progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art.5, art.10 ust.1 i art. 39-46 Prawa zamówień  
       publicznych. 
2.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

               1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U z 2010r. Nr, 113 poz.759 ze zm.). 
               2) Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. 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). 
               3) Rozporządzenie 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). 
               4) Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów,  
                   od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2011r.  
                   Nr 282, poz.1649). 

        5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U z 2003r. Nr 153, poz.1503 ze zm.). 
              6) Kodeks cywilny 

2.4.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie  
      mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie 
doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej dla bieżącej działalności Starostwa Powiatowego oraz 
organów Powiatu Ząbkowickiego i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Ząbkowickiego.  

3.2. Świadczenie usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej będzie polegać w 
szczególności na: 
1) bieżącym udzielaniu porad prawnych oraz udzielaniu wyjaśnień dotyczących stosowania 

obowiązujących przepisów prawnych, 
2) sporządzaniu pisemnych opinii prawnych, 
3) pomocy w przygotowaniu projektów umów cywilnoprawnych i aktów prawnych stanowionych 

przez Zamawiającego, 
4) sporządzaniu projektów umów, decyzji administracyjnych oraz innych aktów o znacznym stopniu 

skomplikowania wywołujących skutki prawne, 
5) opiniowaniu pod względem formalno-prawnym projektów umów, decyzji administracyjnych oraz 

innych aktów wywołujących skutki prawne, 
6) w razie konieczności w uczestniczeniu w posiedzeniach organów Powiatu i naradach oraz 

negocjacjach organizowanych przez Zamawiającego, 
7) uczestnictwu w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku 

prawnego, 
8) wykonywaniu czynności prawnych związanych z terminową egzekucją należności oraz 

współdziałaniu w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego, 
9) wykonywaniu zastępstwa prawnego i procesowego Powiatu Ząbkowickiego, Starostwa 

Powiatowego w Ząbkowicach Śl. i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę 
Ząbkowickiego przed sądami, organizacjami samorządowymi i rządowymi oraz wszelkimi 
instytucjami, 

10) podejmowanie innych czynności w zakresie spraw wymagających obsługi prawnej. 



3.3. W przypadku braku możliwości uzgodnienia ostatecznej wersji opiniowanych dokumentów odmowa 
parafowania musi być wyrażona w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie wskazujące na 
rozwiązanie prawidłowe pod względem prawnym. 

3.4. Wykonawca zapewnia wykonanie czynności, o których mowa w punkcie 3.2. osobiście według 
szczegółowo określonego harmonogramu, tj.: w wymiarze 16 godz. tygodniowo minimum 2 razy w 
tygodniu, w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania Starostwa oraz w pozostałych dniach 
roboczych tygodnia w drodze kontaktów telefonicznych lub e- mailowych z Wykonawcą.  

3.5. Wykonawca obowiązany jest zapewnić zastępstwo innego Radcy Prawnego, Adwokata w przypadku 
przemijającej przeszkody w świadczeniu usług tak, aby prowadzone przez niego sprawy nie doznały 
uszczerbku, bez obciążania dodatkowymi kosztami Zamawiającego. 

3.6. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonywania czynności, o 
których mowa w punkcie 3.2. 

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną dla 
organów powiatu. 

3.8. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie otrzymane od 
Zamawiającego oraz sporządzone na jego zlecenie dokumenty i materiały. Wydanie nastąpi w 
terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy. 

3.9. Wykonawca świadczyć będzie usługi z należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami prawa i 
zasadami etyki zawodowej na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego informacji i 
dokumentów oraz posiadanej wiedzy, a także zachowa pełną poufność informacji otrzymanych od 
Zamawiającego w związku ze świadczeniem usług przez cały czas obowiązywania umowy, jak 
również po zakończeniu umowy, bez względu na okoliczności jej rozwiązania. 

3.10. Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do odmowy wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie z 
ważnych powodów, w szczególności, gdy podjęcie się wykonania danej czynności stanowiłoby 
konflikt interesów, wykonanie danej czynności łączyłoby się z naruszeniem obowiązujących 
przepisów prawa, zasad etyki zawodowej lub dobrego imienia Wykonawcy. Odmawiając wykonania 
przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o przyczynach takiej odmowy. 

3.11. Ze strony Wykonawcy usługa wykonywana będzie przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. 
 

    Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
    79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 

4. Termin wykonania zamówienia  

Wymagany termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2013r.  
 
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  
spełniania tych warunków.  

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w  
       postępowaniu, w szczególności dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  
     nakładają obowiązek ich posiadania, 
    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że osoby, o których mowa w ppkt.3) posiadają wpis  
    na listę adwokacką lub radców prawnych. 
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: 
    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed  
    upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  
    okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie stałego doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej dla  
    organów publicznej administracji samorządowej, w tym szczebla powiatowego o wartości usługi  
    brutto, co najmniej 50 000 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy) każda. 
    Za stałą obsługę prawną Zamawiający uzna wykonanie usługi na podstawie umowy trwającej nie  
    krócej niż 6 miesięcy. 

       3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 



            zamówienia: 
Wymagane jest wykazanie, że Wykonawca dysponuje, co najmniej dwoma osobami, które będą 
uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, z uprawnieniami do wykonywania zawodu radcy  
prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 10, poz. 
65 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą dnia 26 maja 1982r. r. Prawo o adwokaturze  
( Dz. U. z  2009r. Nr 146, oz.1188 ze zm.) lub będącego prawnikiem zagranicznym wykonującym 
stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników  
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z  2002r. Nr 126, poz. 1069 ze  
zm.) posiadającymi wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego lub  
adwokata prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub Okręgowa Radę Adwokacką  
oraz posiadającymi, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu doradztwa  
prawnego i reprezentacji prawnej dla organów publicznej administracji samorządowej, w tym  

            szczebla powiatowego. Doświadczenie dotyczy okresu po wprowadzeniu ustawy z dnia 24 lipca  
           1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa  (Dz. U. z  
           1998r. Nr 96, poz.603 ze zm.).   
       4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadanie opłaconej polisy potwierdzającej, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000zł (słownie zł: sto tysięcy). 

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  
       wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru  
       prawnego łączących go z nimi stosunków. 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. 
5.3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą  
       wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.  
5.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków:  
        Zamawiający dokonana oceny na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do  
        oferty, które zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z formułą  
        spełnia – nie spełnia. 
5.5. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostaje za odrzuconą. 

 5.6. 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 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 Prawa zamówień publicznych, 
      8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

5.7. O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni  
      niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie będzie zawierać  
      uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. Informacje oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w  
    celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

6.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  



      1) Wypełniony formularz ofertowy - z wykorzystaniem wzoru zał. nr 1 do SIWZ, 
      2) Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  
       z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o braku podstaw do  
       wykluczenia, należy przedłożyć również: 

      1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24   
          ust.1 Prawa zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru zał. nr 3 do SIWZ. 
      2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu  
          wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie  
          wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych  
          oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem 
           wzoru zał. nr 8 do SIWZ, 
6.3 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 
       pkt.1 - 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków  
       udziału w postępowaniu, należy złożyć:  

      1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień  
           publicznych -  z wykorzystaniem wzoru zał. nr 2 do SIWZ. 
      2) Wykaz wykonanych, co najmniej 2 usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  
          również wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i  
          doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a  
          jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,  
          przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi  
          zostały wykonane należycie - z wykorzystaniem wzoru zał. nr 4 do SIWZ. 

       Przez usługę  odpowiadającą zamówieniu, należy rozumieć co najmniej dwie usługi w zakresie 
       stałego doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej dla organów publicznej administracji  
       samorządowej, w tym szczebla powiatowego o wartości usługi brutto, co najmniej 50 000 zł  
       (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy) każda, wykonaną na podstawie umowy trwającej nie krócej  
       niż 6 miesięcy. 

      3) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  
          odpowiedzialnych za świadczenie usług prawnych wraz z informacją na temat ich kwalifikacji    
          zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także  
          zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami - z  
          wykorzystaniem wzoru zał. nr 5 do SIWZ. 

                  Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  
                  Zamawiający uzna dysponowanie 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu  
                  adwokata, radcy prawnego lub będącego prawnikiem zagranicznym oraz posiadającymi, co najmniej  
                 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej dla  
                 organów publicznej administracji samorządowej, w tym szczebla powiatowego, 

      4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  
          wskazane, w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, 
          radcy prawnego oraz prawnika zagranicznego, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich  
          uprawnień – z wykorzystaniem wzoru zał. nr 6 do SIWZ. 

6.4  W celu potwierdzenia, że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  
       wykonanie zamówienia,  o której mowa w art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień  
       publicznych, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
       Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca  
      jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
      przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.  

6.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.3 lub 6.4 
       niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w  
       stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie  



       zamówienia publicznego, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt.6.2  
       ppkt. 1-2)  niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów. 
 
6.6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
      1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej  
          za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z  
          dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
      2) Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda ze stron kserokopii zawierająca  
          jakąkolwiek treść. 
      3) Oferta, oraz wszystkie wymagana załączniki winny być podpisane przez upoważnionego  
          przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionym aktem  
          rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.. 
      4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu  
          wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi  
          wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
      5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów  
          dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te  
          podmioty. 
      6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
      7) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 
      8) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników.  
          Wszystkie pola i pozycje winny być wypełnione, a w szczególności musza zawierać wszystkie  
          wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania  
          alternatywnych, co treści i formy dokumentów. 
      9) Jeżeli, oferta i załączniki zostają podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on  
          zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 

      10) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć  
            wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 

 6.7 Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze  
      (konsorcja/spółki cywilne) 
       1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
       2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. 6.2 ppkt.1-2) dla każdego partnera  
            z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.  
      3) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w  
         prowadzonym postępowaniu, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie  
         zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie umowy 
         regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym  
         termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.   
     4) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy  
         ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  

           do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a  
           pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami  
           ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców  
           winno być dołączone do oferty. 
      5) Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej  
           przez notariusza. 
       6) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub  
           nienależyte wykonanie zobowiązań.   

6.6. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza  
       terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
       1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
           Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 6.2 ppkt.2), składa dokument lub  



            dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,  
            że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6  
            miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
       2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
           zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym  
           oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym albo  
           organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby  
           lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie  
           wcześniej niż w terminach określonych w pkt.1).  

6.7. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych 
       1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji  
           stanowiących tajemnice Wykonawcy zastrzeżonych przez składającego ofertę w terminie nie  
           późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert. 
       2) Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić w wybrany przez  
           siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy Wykonawcy. Tak wydzielonych informacji  
           Zamawiający nie będzie ujawniał. 
       3) Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego po  
           dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych,  
           nie podlegających udostępnieniu. 
       4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów  
           prawnych, w tym m.in. zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
       5) Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U z 2003r. Nr 153,  
           poz.1503 ze zm.) poprzez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości  
           publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne  
           informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w  
           celu zachowania poufności. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych  
do porozumiewania się z Wykonawcami  

7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 

       1) Zgodnie z wyborem Zamawiającego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne  
             informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.  
       2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do 
           Zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej oraz za pomocą faksu należy  
           kierować na adres lub nr faksu podany w pkt.1 niniejszej specyfikacji. 
       3) Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,  
           wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. 
       4) W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne  
            dokumenty będą nieczytelne, Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą  

             innego wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów. 

7.2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

       1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
           Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ  
           nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem ppkt.2). 
       2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 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 rozpoznania. 
       3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w  
           ppkt.2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści  
           niniejszej  specyfikacji bez rozpoznania. 
       4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim 



           Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania  
           źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt.1 niniejszej  
           specyfikacji. 
       5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na  
           kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności  
           postępowania. 
       6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców. 

7.3. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
       1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  
            zmodyfikować treść SIWZ. 
       2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany  
            terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz  
           zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w pkt.1 niniejszej specyfikacji. 

       3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również  
           pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy  
           składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych  
           terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

    4) 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. 
       5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia  
           Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia  
           zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania  
           ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki  
           określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
      6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie  

           głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający zamieści informację  
           o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej określonej w pkt. 1 niniejszej  
           specyfikacji. 

  7.4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 

         1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do uzupełniania  
             odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w  
             postępowaniu lub potwierdzających spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 
             Zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art.26 ust.3 
             Prawa zamówień publicznych. 
             Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę  
             warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

      2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących 
           treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających; 

 a) spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, 
b) spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, 

      3) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z  
          uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki  
           polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące 
           istotnych zmian w ofercie, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
           Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  

        poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.  
     4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu  
         zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień  
         dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferty. 
     5) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 



         wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7.5 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
        Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami: 
        insp. Jan Kargol i Bartosz Roman tel.74/8162-836 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800–1500.  

8. Wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

9. Termin związania ofertą 

9.1. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
    9.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
    9.3. 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. 
    9.4. Wykonawca może przedłużyć termin związania oferta samodzielnie, zawiadamiając o tym  
           Zamawiającego. 
    9.5. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem  
           okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na  
           przedłużony okres związania ofertą.  
    9.6. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,  
           obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego  
           oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

   10. Opis sposobu przygotowania ofert 

    10.1. Przygotowujący ofertę Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich  
             dokumentów składających się na SIWZ, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi  
             modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.  
    10.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,  
             niezależnie od wyniku postępowania. 
    10.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
    10.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą  
             czytelną techniką. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 
    10.5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy  
             składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie  
             gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
    10.6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają 
             załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  
    10.7. Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu  
             znajduje się w pkt.6  niniejszej specyfikacji. 
    10.8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości  
             dekompletacji zawartości oferty.  

     10.9. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby  
              podpisującej ofertę.  
  10.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki  

              sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak  
              stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości  
              przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 
              określonych w ustawie. Nie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa informacje podawane do 
              wiadomości podczas otwarcia ofert tj. dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu  
              gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
   10.11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu) w sposób gwarantujący  
              zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
              Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany  



              w pkt.1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w 
              sposób następujący:    

Starostwo Powiatowe 
 ul. Sienkiewicza 11 

  57-200 Ząbkowice Śl.    

Oferta na doradztwo prawne i reprezentację prawną ”  
 Nie otwierać przed dniem 17.01.2013r. godz. 915 

   10.12.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania  
              koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
   10.13. W przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem Zamawiający zaleca, ze względu na możliwość  
              uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany sposób. 
  10.14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

11.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 17.01.2013r. do godz.900 na adres Zamawiającego: 

Starostwo Powiatowe 
ul. Sienkiewicza 11 , 

57-200 Ząbkowice Śląskie 
Biuro podawcze pok.110 

   11.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.  
   11.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno  
            zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zwrot wycofanej oferty nastąpi  
            bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert. 
   11.4. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres  
            Zamawiającego określony w pkt.1 i opatrzone napisem „Zmiana” lub „Wycofanie” oferty.  
   11.5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.01.2013r. o godz. 915  w siedzibie Zamawiającego pok. nr 05. 
   11.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podana zostanie kwota, jaką Zamawiający  
            zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   
   11.7. Podczas otwarcia ofert podane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy,  
            którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki  
            płatności zawarte w ofertach. 
   11.8. Informacje ogłoszone w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane nieobecnym Wykonawcom na ich  
            wniosek.  

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

12.1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia 
         jest wynagrodzenie ryczałtowe (art.632 Kodeksu cywilnego).  
12.2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

            zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
12.3. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności,  
        które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest  
        bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków  
        wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 
12.4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po  
        przecinku i uwzględniać cenę netto, brutto i należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w  
       dniu składania oferty. 

12.5. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 
12.6. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 



13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty,  
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów  i sposobu  oceny oferty  

13.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących 
            treści złożonej oferty. 

13.2. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania,  
         jeżeli: 
         1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
         2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
         3) złożone oświadczenia i dokumenty są aktualne i podpisane/potwierdzone przez osoby uprawnione, 
13.3. Kryteria oceny ofert; 
         1) Cena oferty – 85 % 
             Oferta z najniższą ceną  otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone  
             według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w  
             kryterium cena oferty: 
 

           cena oferty minimalna brutto 
           C  =   ---------------------------------- x 100 pkt. x 85% 
                         cena oferty badanej brutto  

         2) Doświadczenie – 15 % 
Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na druku zgodnym z treścią załącznika nr 5 do 
niniejszej SIWZ.  Zamawiający do oceny przyjmie sumę pełnych lat doświadczenia wszystkich osób 
wskazanych w wykazie podzieloną przez ilość tych osób. Uzyskana wartość zostanie podstawiona do  
wzoru oceny tego kryterium.  

             Oferta z najwyższym doświadczeniem otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty  
             zostaną przeliczone  według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany, jako wartość  
             punktowa oferty w kryterium doświadczenie. 
 

           doświadczenie w latach badanej oferty 
           C  =   ------------------------------------------ x 100 pkt. x 15% 
                         najwyższe doświadczenie w latach  
 

         Obliczenia dokonywane będą poprzez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.  

13.4. Liczba punków przyznana każdej ofert stanowić będzie sumę punktów obliczonych w zakresie 
         każdego z wyżej podanych kryteriów. 
13.5. 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. 
13.6. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone  
         oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia 
         w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.  
13.7. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych  
         wcześniej ofertach. 
13.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do postania 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.   

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

  14.1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi Wykonawców, podając  
           w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejsze oferty”  w szczególności: 



          1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej  
              wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze  
              streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną w  
              zakresie każdego z kryterium oraz łączną liczbę przyznanych punktów. 
           2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce; 
          3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert Wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
               miejsce; 
           4) terminie, po upływie którego będzie możliwe zawarcie umowy, 
  14.2. Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej  
           Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
  14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej; 
           1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli  
               zostało ono przesłane faksem lub 
           2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli  
               zostało ono przesłane pisemnie, 
           3) 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. terminów. 
  14.4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą. 
  14.5. Jeżeli 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 jedna z przesłanek unieważnienia postępowania, o których  
           mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
  14.6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
          1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 
          2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na  
              sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty  
              najkorzystniejszej, 
          3) zostały złożone oferty dodatkowe w tej samej cenie, 
          4) wystąpiła istotna zmiana  okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie  
              zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
          5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie  
              podlegającej unieważnieniu umowy sprawie zamówienia publicznego. 
  14.7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi  
           równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
          1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem  
              terminu składania ofert 
          2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  
             podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
  14.8. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek  
           Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego  
           postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot  
           zamówienia. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
16.1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego  
         zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w  
         SIWZ oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.  
16.2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem  
         postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 
16.3. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi - załącznik  



           Nr 7do SIWZ. 
16.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5  
         dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
         zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 Prawa zamówień publicznych, albo 10 dni –  
         jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  
         Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem wyżej wymienionych terminów, w przypadkach  
         określonych w art. 94 ust.2 Prawa zamówień publicznych. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku  
postępowania o udzielenie zamówienia  

17.1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
         Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego  
         zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego  
         przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
17.2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  środki ochrony  
         prawnej przysługują również organizacją wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia  
         środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
17.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
         1) Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
         2) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia. 
         3) Odrzucenia oferty odwołującego. 
         W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
17.4. W przypadku: 
         1) Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu o  
             udzielenie zamówienia, lub 
         2) Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które  
             nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie, Wykonawca może w terminie  
             przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku  
             uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona  
             czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 
17.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca  
         się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie  
         oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
17.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej  
         opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego  
         kwalifikowanego certyfikatu. 
17.7. Odwołanie wnosi się w terminie; 
        1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
            wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem, lub 
        2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego  
            wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 

    17.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych  
         warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie  
         Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej  
         Zamawiającego w pkt.1 niniejszej specyfikacji. 

  17.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.17.7 i pkt.17.8 wnosi się w terminie 5 dni  
           od dnia, w  którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć  
            wiadomość  o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
17.10. Jeżeli Zamawiający 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. 
         2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień  

                Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 



17.11. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej  
           opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego  
            kwalifikowanego certyfikatu. 
17.12. 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.  
         Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie lub faksem. 

17.13. Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej,  
         stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

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

17.15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
           ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
17.16. Kopię odwołania Zamawiający:  
           1) Przekaże niezwłocznie innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie  
                zamówienia,  
            2) Zamieści również na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli odwołanie dotyczy treści  

             ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
             wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

17.17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi 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.  
 17.18. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej  
            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. 
  17.19. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera  
             braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
  17.20. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  
            przysługuje skarga do Sądu. 
17.21. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień  
           publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.  

18. Oferty częściowe i wariantowe  

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

19. Informacje  dotyczące zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67  
ust. 1 pkt. 6 ustawy.   

 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

20. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej 
Adres strony internetowej jak w pkt.1 niniejszej specyfikacji. 

21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia z 
Zamawiającym 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

22. Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie zmiany:  

      1) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. 
      2) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.  

23. Aukcja elektroniczna  
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  



24. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

25. Postanowienia końcowe 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo  
zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.  

 
Załączniki:. 
1. Formularz ofertowy  
2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 Pzp 

 3. Oświadczenie z art. 24 ust.1 Pzp  
4. Wykaz usług 
5. Wykaz osób 
6. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia  
7. Projekt umowy  
8. Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt.2 Pzp (dla osób fizycznych) 
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