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                                                                         ZP. ATUT/DNB4/446/2013                                                          

 
SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA    (SIWZ) - usługi 
 
 

Postępowanie przetargowe o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych                           

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy                                     

z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
Zamawiający:   

FUNDACJA  ROZWOJU  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  „ATUT”                                                
Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE 

 
 
Siedziba Zamawiającego: 

14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2 

Tel. (89) 646 79 57 ;  

 
 
Przedmiot zamówienia: 

Wynajem sal konferencyjnych wraz z usługą 
cateringową i zapewnieniem uczestnikom komputerów 

na czas szkolenia oraz wynajem sal                                        
do przeprowadzenia doradztwa w ramach projektu 

„Drogowskaz na biznes 4”. 
 

Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,                  
tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 

Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia pt.                  
„Drogowskaz na biznes 4”, w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Olsztynie nr UDA-POKL.06.02.00-28-013/12-00 w dniu 15.03.2013r.                  
w Olsztynie.  
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Rozdział I. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” z siedzibą w Ostródzie  

14-100 Ostróda ul. Kościuszki 2 

NIP  741-18-94-712, REGON 511429271,  

Tel/fax : (89) 646 79 57;  

e- mail: sekretariat@atut.org.pl 

strona internetowa: www.dnb4.atut.org.pl 

godziny pracy: od pn. do pt. w godz. od godz. 9:00 do godz. 15:00;  

 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (dalej: ustawa PZP             

lub uPzp). 

 

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal konferencyjnych wraz z usługą cateringową                 
i zapewnieniem uczestnikom komputerów na czas szkolenia oraz wynajem sal                                   
do przeprowadzenia doradztwa w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 4”, 
zgodnie postanowieniami § 3 ust. 3 siwz, formularzem kalkulacji ceny ofertowej 
stanowiącym zał. nr 1A do siwz oraz projektem umowy zał.nr 3 do siwz.   
 

2. Wspólny Słownik Zamówień  (CPV):  
 

Główny przedmiot:  70.22.00.00- 9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych  
                                                       niż mieszkalne  
Dodatkowe przedmioty: 72.50.00.00- 0-  Komputerowe usługi pokrewne 

                                       55.52.00.00- 1 – Usługi dostarczania posiłków  

 

3. Wymagania szczegółowe: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
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Opis przedmiotu zamówienia Terminy  
dla tury I 

Terminy  
dla tury II 

A. wynajem 5 sal konferencyjnych na terenie 
miasta Ostróda na potrzeby szkoleń dla 17 os. x 5 
grup szkoleniowych w ramach I i II tury projektu 
organizowanych przez Fundację Rozwoju 
Przedsiębiorczości ATUT  zgodnie z 
harmonogramem (obok). 
 
Wymagania odnośne sali i wyposażenia: 
• Pomieszczenia klimatyzowane z możliwością 

zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia 
sztucznego  

• Pomieszczenia gwarantujące pracę                   
w warunkach wymaganych przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Pomieszczenia adekwatne do wielkości grupy – 
17 os. 

• Każde pomieszczenie musi być wyposażone w 
sprzęt konferencyjny (projektor multimedialny, 
tablica flipchart, 3 mazaki, 8 ławek i 16 krzeseł 
w ustawieniu konferencyjnym dla uczestników 
szkolenia oraz stół i krzesło dla wykładowcy ) 

• Zapewniona obsługa techniczna ze strony 
wykonawcy 

• Zaplecze sanitarne: osobne toalety dla kobiet i 
mężczyzn oraz dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – zaopatrzone w środki 
czystości typu papier toaletowy, ręczniki 
papierowe i mydło w płynie 

• Bezpłatne miejsca parkingowe w  bezpośrednim 
sąsiedztwie wynajmowanych pomieszczeń  
(minimum 16 miejsc parkingowych) 

• Przedłużacz w każdej z sal 
• Zapewnienie poufnego, zamykanego na klucz 

miejsca do przechowywania dokumentów 
(dzienniki zajęć, listy obecności)  

• Zapewnienie miejsca na wywieszenie informacji 
o realizowanym szkoleniu i jego finansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej 

• Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w 
wynajmowanych pomieszczeniach, w tym 
bieżące uzupełnianie środków czystości w 
pomieszczeniach w.c. 

 

Gr. I. 
06.08.2013  
07.08.2013  
08.08.2013 
09.08.2013 
10.08.2013 
w godz.  
8.00-13.00 
Gr. II 
06.08.2013  
07.08.2013  
08.08.2013 
09.08.2013 
10.08.2013 
w godz.  
13.15-18.15 
Gr. III 
06.08.2013  
07.08.2013  
08.08.2013 
09.08.2013 
10.08.2013 
w godz.  
8.00-13.00 
Gr. IV 
06.08.2013  
07.08.2013  
08.08.2013 
09.08.2013 
10.08.2013 
w godz.  
13.15-18.15 
Gr. V 
7.08.2013  
(godz. 8-13) 
08.08.2013 (godz. 
13-18) 
09.08.2013  
(godz. 8-13) 
10.08.2013 
(godz. 8-13) 
12.08.2013  
(godz. 8-13) 
 
Zamawiający 
zastrzega sobie 
możliwość zmian 
w przedstawionym 
harmonogramie 
co do godzin i dni, 
jedynie za zgodą 
wykonawcy. 

 
 

Gr. I. 
08.04.2014  
09.04.2014  
10.04.2014 
11.04.2014 
12.04.2014 
w godz.  
8.00-13.00 
Gr. II 
08.04.2014  
09.04.2014  
10.04.2014 
11.04.2014 
12.04.2014 
w godz.  
13.15-18.15 
Gr. III 
08.04.2014  
09.04.2014  
10.04.2014 
11.04.2014 
12.04.2014 
w godz.  
8.00-13.00 
Gr. IV 
08.04.2014  
09.04.2014  
10.04.2014 
11.04.2014 
12.04.2014 
w godz.  
13.15-18.15 
Gr. V 
9.04.2014 
(godz. 8-13) 
10.04.2014 (godz. 
13-18) 
11.04.2014  
(godz. 8-13) 
12.04.2014 
(godz. 8-13) 
14.04.2014  
(godz. 8-13) 
 
Zamawiający 
zastrzega sobie 
możliwość zmian 
w przedstawionym 
harmonogramie co 
do godzin i dni, 
jedynie za zgodą 
wykonawcy. 
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B. Usługa cateringowa w trakcie szkoleń, o których 
mowa w punkcie A  dla 17 osób x 5 grup X 5 dni 
szkolenia  (425 osobodni na każdą z tur)                      
w postaci : 
• 1 przerwy kawowej, w ramach której należy 

zapewnić:  kawę, herbatę, soki, wodę, ciastka 
kruche 

• 1 przerwy śniadaniowej, w ramach której należy 
zapewnić po dwie kanapki dla każdej z osób (w 
postaci pojedynczych kromek chleba, 
urozmaicone) 

 
 
 

gr. I – 85 osobodni 
Gr. II – 85 osobo dni 
Gr III – 85 osobodni 
Gr. IV – 85 osobodni 
Gr. V – 85 osobodni 
 
Zamawiający 
zastrzega sobie 
możliwość zmian 
w przedstawionym 
harmonogramie 
co do godzin i dni, 
jedynie za zgodą 
wykonawcy. 

Gr. I – 85 osobodni 
Gr. II – 85 osobo dni 
Gr III – 85 osobodni 
Gr. IV – 85 osobodni 
Gr. V – 85 osobodni 
 
Zamawiający 
zastrzega sobie 
możliwość zmian 
w przedstawionym 
harmonogramie co 
do godzin i dni, 
jedynie za zgodą 
wykonawcy. 

C. Zapewnienie komputerów przenośnych dla 16 
os. x 5 gr. x 2 tury do przeprowadzenia 2 dni zajęć 
szkoleniowych zgodnie z harmonogramem (obok) z 
wykorzystaniem komputerów. 
 
Każdy komputer powinien spełniać następujące 
parametry: 
• komputer przenośny  
• myszka 
• system operacyjny 
• arkusz kalkulacyjny 
• dokument tekstowy 
• wi-fi 
  

Gr. I  
09.08.2013 
10.08.2013 
16 szt.  
w godz. 8-13 
gr. II 
09.08.2013 
10.08.2013 
16 szt. 
w godz.. 
13.15-18.15 
gr. III 
08.08.2013 
09.08.2013 
16 szt. 
w godz. 8-13 
gr. IV 
08.08.2013 
09.08.2013 
16 szt. 
w godz. 13.15-18.15 
gr. V 
07.08.2013 
08.08.2013 
16 szt. 
w godz.  
8.00-13.00 
Zamawiający 
zastrzega sobie 
możliwość zmian 
w przedstawionym 
harmonogramie 
co do godzin i dni, 
jedynie za zgodą 
wykonawcy. 
 
 

Gr. I  
11.04.2014 
12.04.2014 
16 szt.  
w godz. 8-13 
gr. II 
11.04.2014 
12.04.2014 
16 szt. 
w godz.. 
13.15-18.15 
gr. III 
10.04.2014 
11.04.2014 
16 szt. 
w godz. 8-13 
gr. IV 
10.04.2014 
11.04.2014 
16 szt. 
w godz.  
13.15-18.15 
gr. V 
09.04.2014 
10.04.2014 
16 szt. 
w godz.  
8.00-13.00 
Zamawiający 
zastrzega sobie 
możliwość zmian 
w przedstawionym 
harmonogramie co 
do godzin i dni, 
jedynie za zgodą 
wykonawcy. 
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D. Wynajem sal na 320 godzin doradztwa 
indywidualnego (dla 2 os.). Przedmiotem 
zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych na 
terenie miasta Ostróda (centrum) w ramach I i II 
tury projektu organizowanych przez Fundację 
Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT  zgodnie                   
z harmonogramem (obok). 
 
Wymagania odnośne sali i wyposażenia: 
• Pomieszczenia klimatyzowane 
• Pomieszczenia gwarantującego pracę w 

warunkach wymaganych przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

• Pomieszczenia (sale) adekwatne do wielkości 
grupy – 2 os (doradca i uczestnik szkolenia). 

• Każde pomieszczenie wyposażone w stół          i 
2 krzesła 

• Zapewniona obsługa techniczna ze strony 
wykonawcy 

• Zaplecze sanitarne: osobne toalety dla kobiet i 
mężczyzn oraz dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zaopatrzone w środki 
czystości typu papier toaletowy, ręczniki 
papierowe i mydło w płynie 

• Bezpłatne miejsca parkingowe  w  
bezpośrednim sąsiedztwie wynajmowanych 
pomieszczeń (minimum 5 miejsc parkingowych) 

• Przedłużacz w każdej z sal 
• Serwis kawowy na każde życzenie doradcy i 

uczestnika (kawa, herbata, woda, ciastka ok. 
250 zamówień). 

• Zapewnienie miejsca na wywieszenie informacji 
o realizowanym szkoleniu i jego finansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej 

• możliwość korzystania z korytarza (poczekalni) 
wyposażonego w minimum 5 krzeseł,  

• dostęp do internetu 
• możliwość korzystania z energii elektrycznej,  
• udostępnienie poufnego, zamykanego na klucz 

miejsca do przechowywania dokumentów 
(dzienniki zajęć, listy obecności). 

• Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w 
wynajmowanych pomieszczeniach, w tym 
bieżące uzupełnianie środków czystości w 
pomieszczeniach w.c. 

 
 

12.08.2013 
2 sale  
w godz. 8-20 
13.08.2013 
3 sale  
w godz. 8-20 
17.08.2013 
3 sale  
w godz. 8-20 
21.08.2013 
1 sala 
w godz. 8-18 
22.08.2013 
3 sale 
w godz.8-20 
25.08.2013 
2 sale  
w godz. 8-20 
1 sala  
w godz. 8-18 
26.08.2013 
2 sale  
w godz. 8-20 
27.08.2013 
2 sale  
w godz. 8-18 
28.08.2013 
2 sale  
w godz. 8-18 
29.08.2013 
2 sale  
w godz. 8-18 
03.09.2013 
3 sale  
w godz. 8-18 
04.09.2013 
3 sale  
w godz. 8-18 
 
Zamawiający 
zastrzega sobie 
możliwość zmian 
w przedstawionym 
harmonogramie 
co do godzin i dni, 
jedynie za zgodą 
wykonawcy. 

15.04.2014 
2 sale  
w godz. 8-20 
1 sala 
w godz.8-18 
16.04.2014 
3 sale  
w godz. 8-20 
17.04.2014 
3 sale  
w godz. 8-20 
18.04.2014 
3 sale 
w godz.8-20 
22.04.2014 
2 sale  
w godz. 8-20 
1 sala  
w godz. 8-18 
24.04.2014 
2 sale  
w godz. 8-20 
25.04.2014 
2 sale  
w godz. 8-18 
26.04.2014 
2 sale  
w godz. 8-18 
28.04.2014 
2 sale  
w godz. 8-18 
29.04.2014 
3 sale  
w godz. 8-18 
30.04.2014 
3 sale  
w godz. 8-18 
 
 
Zamawiający 
zastrzega sobie 
możliwość zmian 
w przedstawionym 
harmonogramie co 
do godzin i dni, 
jedynie za zgodą 
wykonawcy. 
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§ 4.Termin wykonania zamówienia: od dnia 6 sierpnia 2013r. do dnia 30 kwietnia 2014r. 
 
 
 

§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunku.  

Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.  

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie określił szczegółowych warunków dotyczących posiadania wiedzy  

i doświadczenia. 

Spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na 

zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 siwz.  

Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 

uPzp. 

 

3. Dysponowania potencjałem technicznym. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 
Zamawiający nie określił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania potencjałem 

technicznym. 

Spełnianie warunku dotyczącego posiadania potencjału technicznego zostanie ocenione na 

zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 siwz.  

Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 

uPzp. 

 

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie określił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania osobami 

zdolnymi  do wykonania zamówienia. 

Spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia 

w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3, o którym mowa w § 6 ust. 1 siwz.  
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Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 

uPzp. 

 

5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. 

Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie ocenione na 

zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 siwz.  

Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 

uPzp. 
 

 

§ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania: 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 uPzp, należy przedłożyć oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                                    

w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz). 

 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp, 

należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2A do siwz); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru                        

lub ewidencji, 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. 

 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, przedkłada dokument 

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie 

otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym wyżej mowa, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby 

lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem                   

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

4. Wykaz dokumentów jakie wykonawcy mają przedłożyć w trybie art.26 ust.2d ustawy Pzp: 

1) w przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej – składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2                      

pkt  5 ustawy Pzp; 

2) w przypadku, gdy wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – składa wraz z ofertą 

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (pkt 6 formularza ofertowego 

stanowiącego załącznik  nr 1 do siwz). 

 

5. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowana usługa odpowiada określonym 

wymaganiom:   

Nie dotyczy 

 

6. Inne dokumenty: 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz); 

2)  Wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (zał. nr 1A do siwz). 

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców 

- wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie 

podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału 

lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do siwz. 

4) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć 

oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności 

związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do 

podpisania i złożenia oferty. 
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7. W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia, oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa określone: 

1) w § 6 siwz ust. 1  – oświadczenie musi poświadczać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 – 5 siwz, co najmniej przez jeden  

z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez te podmioty; 

2) w § 6 siwz ust. 2, 3 i 4 - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia; 

3) w § 6 siwz ust. 6 pkt 1, 2 i 3 - wykonawcy występujący wspólnie przedkładają tylko raz; 

4) w § 6 siwz ust. 6 pkt 4, składa każdy podmiot, który ustanowił swojego pełnomocnika do 

występowania w niniejszym postępowaniu przetargowym, a który wspólnie  

z innymi wykonawcami ubiega się o udzielenie zamówienia. 

 

8. Oświadczenia wskazane w § 6 siwz oraz dokument, o którym mowa w § 6 siwz ust. 6                        

pkt 1i 2 muszą być złożone w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w § 6 siwz 

ust. 6 pkt 3 i 4 muszą być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

Dokumenty, o których mowa w § 6 siwz ust. 2 pkt. 2 muszą być złożone w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oświadczenia  

i dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 3 należy złożyć odpowiednio.  

 

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  

w przypadku podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych 

wykonawców lub podmiotów trzecich są poświadczane za zgodność z oryginałem 

odpowiednio przez tych wykonawców lub podmioty trzecie. 

 

10. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w uPzp, dla których bezwzględnie wymagana jest forma pisemna. 

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
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informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. 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, 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, tj. do dnia   20.07.2013r. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 

upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w ust. 4. 

7. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza ich 

treść na stronie internetowej www.dnb4.atut.org.pl/. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieści ją także na tej stronie. 

9. Jeśli zmiana treści siwz prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. 

11. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 8, będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie 

określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków 

udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 

12. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  

w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz  

na stronie internetowej. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                                  

o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 

przekazał siwz, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której siwz została 

udostępniona. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio. 



                                                                         
 

 
 
 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

11  

14. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Dorota Bagniewska,  

tel. 89 646 79 57., faks (89) 646 79 57, poczta elektroniczna: sekretariat@atut.org.pl 

 
§ 8. Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

  

§ 9. Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

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. 
 

  
§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz. 

5. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty określone w § 6 siwz. 

6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, 

uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki. 

7. Informacje, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane osobom 

trzecim, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i załączone jako odrębna część niezwiązana 

z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa                        

w art. 86 ust.4 uPzp. 

8. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego  

i oznaczonej: 

nazwą i adresem wykonawcy; 

tytułem: „wynajem sal konferencyjnych wraz z usługą cateringową i zapewnieniem 

uczestnikom komputerów na czas szkolenia oraz wynajem sal do przeprowadzenia 

doradztwa w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 4””,   

9. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę 

(osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 
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zamówienia lub podmiotu trzeciego, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie  

z właściwego rejestru lub umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono 

udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi 

jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. 

Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii. 

 
§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w Ostródzkim Centrum Biznesu z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda 

ul. Jana III Sobieskiego 3c/57 

2. Termin składania ofert upływa dnia  2013 - 07 - 24 o godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2013 – 07 - 24 o godz. 11:00 pod adresem wskazanym w 

pkt. 1 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

7. Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich wniosek, Zamawiający 

niezwłocznie udzieli informacji, o których mowa w ust. 5 i 6. 

 
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podstawę wyliczenia ceny stanowią postanowienia § 3 siwz, formularz kalkulacji ceny 

ofertowej (zał. nr 1A do siwz) oraz  projekt umowy (zał. nr 3 do siwz). 

2. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia oraz wszelkie należne podatki i opłaty, w tym także podatek od towarów i usług 

VAT. 

3. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania 

i złożenia oferty oraz do podpisania umowy. 

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie 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 doliczy                            

do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

5. Cena ofertowa nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Cena ofertowa może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku                       
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od towarów i usług VAT, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez 

strony umowy. 

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

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

- Cena - 100 %; 
 

Każda z ofert zostanie oceniona wg wzoru: 

cena najniższa spośród złożonych ofert 

cena oferty badanej                                        x 10 pkt. X 100 % 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
 

§ 14. Badanie ofert - korekta omyłek 
1. Zamawiający poprawia w ofercie: 

• oczywiste omyłki pisarskie; 

• oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

• inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której 

mowa w ust.1 pkt 3, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, 

dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną. 
 

Uwaga: 

1. Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, 

błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę  

w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona.  

2. Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych 

dokonywanych na składowych ceny. 

3. Przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki,  

w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, 

bez udziału Wykonawcy w tej czynności. 
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§ 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty                     

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

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

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  

i prawne, 

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4) terminie, określonym zgodnie z ust. 4, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem ust.5. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,  

o których mowa w ust.1 pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 

swojej siedzibie. 

3. Zamawiającym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 

uPzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 

27 ust. 2 uPzp, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

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

terminu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) została złożona tylko jedna oferta; 

2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

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

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę 

tytułu prawnego do lokalu (lokali) wskazanego w ofercie do wynajmu będącego przedmiotem 

umowy. 

 

§ 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Projekt umowy (załącznik nr 3 do siwz). 

2. Cena ofertowa może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku                          

od towarów i usług VAT. Zmiana ceny ofertowej z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku 

od towarów usług VAT wymaga aneksu do umowy. 

3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz 

warunki dokonania tych zmian określono w projekcie umowy (załącznik nr 3 do siwz). 

 
§ 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 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 uPzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp. 

4. 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. 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

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

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie 

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 

uPzp. 

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
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Zamawiającego o niezgodnej z przepisami uPzp czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie uPzp, na które nie 

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

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

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

w uPzp dla tej czynności. 

10. Na czynności, o których mowa w ust  9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

postanowień ust 4. 

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust.2 uPzp, albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub siwz na stronie internetowej. 

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 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.  

14. Jeżeli Zamawiający 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. 

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

siwz Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

(dalej: KIO) orzeczenia. 

17. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 

ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze 

(dalej: orzeczenie). 

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 
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jako najkorzystniejszą. 

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 

siwz, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 

ogłoszenie  o zamówieniu lub jest udostępniana siwz, wzywając wykonawców do 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

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 KIO 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. 

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. 

22. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 

wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli 

zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddala 

opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji KIO może wydać na 

posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 

przysługuje skarga.  

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 ust. 27, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po 

stronie Zamawiającego. 

24. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 19 nie mogą następnie korzystać ze 

środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie  

z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 uPzp. 

25. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się 

na piśmie lub ustnie do protokołu. 

26. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych  

w odwołaniu KIO może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

Stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania 

po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie 
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Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku 

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

27. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, KIO umarza postępowanie,                             

a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

28. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie 

Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu, KIO rozpoznaje odwołanie. 

29. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

30. KIO rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi KIO. 

Prezes KIO może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez KIO, jeżeli zostały one 

złożone  

w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności 

Zamawiającego. 

31. Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że: 

• w sprawie nie mają zastosowania przepisy uPzp; 

• odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony; 

• odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w uPzp; 

• odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem 

rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego 

postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się; 

• odwołanie dotyczy czynności, którą Zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO 

lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu; 

• odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w ust. 4; 

• odwołujący nie przesłał Zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z postanowieniami 

ust. 7. 

32. Na orzeczenie KIO Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 

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

Zamawiającego. 

34. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  

w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 



                                                                         
 

 
 
 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

19  

 

 

Rozdział II. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
§ 19. Opis części przedmiotu zamówienia 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
§ 20. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę 

ramową 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
§ 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących                            

nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

 
§ 22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
 
§ 23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

Adres strony internetowej: www.dnb4.atut.org.pl 

e-mail: sekretariat@atut.org.pl 
 
§ 24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym, a wykonawcą 

Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcom prowadzone będą w PLN. 
 
§ 25. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 
§ 26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

postanowień art. 93 ust. 4 uPzp. 

 
Sporządził:        Zatwierdził: 

 
Anna Malisz        Wojciech Zalewski 
 
Ostróda, dnia 2013-07-16. 
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Załączniki do siwz: 

1) Formularz ofertowy wraz z kalkulacją ceny                               1 egz. - zał. nr 1 i 1A do siwz 

2) Formularz oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 uPzp                       1 egz. - zał. nr 2 do siwz 

3) Formularz oświadczenia w trybie art. 24 ust. 1 uPzp                     1 egz. - zał. nr 2A do siwz 

4) Projekt umowy                                                                                   1 egz. - zał. nr 3 do siwz 

5) Wzór pełnomocnictwa                          1 egz. - zał. nr 4 do siwz 


