sygn. akt TZP.26.1.2019
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego
w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniem.

Zamawiający:
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Mickiewicza 30
37-700 Przemyśl

http://www.posir.pl
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).
2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”,
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ;
3. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postepowaniu koniec terminu do wykonania
danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i dzierżawa lodowiska mobilnego, sztucznie
mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniem oraz demontaż i odbiór
lodowiska i zadaszenia przez wykonawcę, po zakończeniu okresu dzierżawy.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.
II.Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych (CPV):
Kod : 45212211-8 Roboty budowlane z zakresu lodowisk
45331231-4 Instalowanie urządzeń mrożących
42513100-6 Urządzenia mrożące
44211100-3 Budynki modułowe i przenośne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45311000-0 Roboty z zakresu okablowania oraz instalacji elektrycznych
III.Terminy wykonania zamówienia:
1. Dostawę i montaż wydzierżawionego przedmiotu zamówienia oraz przekazanie do użytku
Zamawiającego, należy wykonać w terminie maksymalnie do 02.12.2019
2. uruchomienie lodowiska i budowa warstw lodu do dnia 05.12.2019.
3. Dniem wykonania zamówienia jest dzień podpisania protokołu odbioru.
4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na adres; ul. Sanocka 12 Przemyśl.
5. Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu przedmiot zamówienia do dnia 29.02.2020.
IV.Podwykonawcy
1. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, żąda podania przez Wykonawcę w ofercie,
części Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania nazw
firm Podwykonawców.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy wymaga zawarcia umowy
o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są dostawy, stanowiące część zamówienia publicznego,
zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem
(Podwykonawcą).
3. Powierzenie części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie zamówienia.
ROZDZIAŁ II
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, DOKUMENTY
I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
I. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu
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II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 2, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej www.posir.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawców, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
3. Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1) wypełniony i podpisany Formularz oferty – wg. wzoru określonego w załączniku nr 1
do SIWZ;
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie),
ewentualnie umowę regulującą ich współpracę wskazującą pełnomocnika uprawnionego
do reprezentowania Wykonawców.
III. Postanowienia dotyczące składania oferty wspólnej.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Forma oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale II pkt II dotyczące Wykonawcy należy złożyć
w formie oryginału;
2) dokumenty, o których mowa w Rozdziale II pkt II, inne niż oświadczenia, o których
mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem”.
3) poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie
„za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej;
4) w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu;
5) dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
ROZDZIAŁ III
SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia wynikających z SIWZ
i wzoru umowy oraz wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca, jako niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z przygotowaniem
i opracowaniem oferty.
3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. W ofercie należy podać także cenę netto i wysokość podatku VAT.
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4. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową, którą stanowi wynagrodzenie
ryczałtowe brutto za realizację zamówienia, zgodnie z formularzem cenowym w ofercie.
ROZDZIAŁ IV
OCENA OFERT
I. Kryteria i sposób oceny ofert
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryteria
o następującym znaczeniu procentowym:
1) cena „C” – 60 %;
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość
punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 60%
2) czas reakcji serwisu (S) – 40 %
Kryterium „czas reakcji serwisu”, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca
przedstawił jak najwyższy wskaźnik (najkrótszy czas reakcji serwisu liczony w godzinach
od powiadomienia telefonicznego lub mailowego od wystąpienia awarii, usterki do
faktycznego rozpoczęcia czynności naprawy), przyznana zostanie następująca punktacja:
24 godziny – 0 pkt
18 godzin – 5 pkt
12 godzin – 10 pkt
8 godzin – 20 pkt
4 godzin - 40 pkt
Zamawiający zastrzega, iż maksymalny czas reakcji serwisu liczony w godzinach od
powiadomienia (telefonicznego lub mailowego) o wystąpienia awarii, usterki do
faktycznego rozpoczęcia czynności naprawy wynosi do 24 godzin. W przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie czasu reakcji serwisu przekraczającego 24
godzin, Zamawiający traktować będzie taką ofertę jako niezgodną z SIWZ co skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę w ofercie czasu reakcji serwisu krótszego niż 12
godzin, Zamawiający do obliczenia przyznanej punktacji przyjmie czas rekcji serwisu do
12 godzin. Do umowy natomiast przyjmie czas reakcji serwisu wskazany w ofercie
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie czas reakcji serwisu wyrażony
w godzinach od powiadomienia (telefonicznego lub mailowego) o wystąpienia awarii,
usterki do faktycznego rozpoczęcia czynności naprawy. W przypadku niewskazania przez
Wykonawcę czasu reakcji serwisu, Zamawiający przyjmie maksymalny czas reakcji
serwisu tj. do 24 godzin
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów
przyznanych w kryterium „Cena” (C) oraz ilość punktów przyznanych w kryterium „czas reakcji
serwisu” (S).
II. Badanie i ocena ofert.
1. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017r. poz. 570).
2. W przypadku, o którym mowa w pkt II.1 niniejszego rozdziału, Zamawiający będzie żądał od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
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Zamawiający poprawi w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
4. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową.
5. Jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, za
prawidłową cenę podaną słownie.
6. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów –
sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „S” w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.
7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie
podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne
będzie unieważnienie postępowania.
9. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy.
Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania 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 składania ofert
- podając uzasadnienia faktyczne i prawne.
Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, który nie podlega
wykluczeniu z postępowania, oraz którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert,
w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert.
Obowiązek informacyjny
1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
https://www.posir.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, termin wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
2. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
faktyczne i prawne 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 łączna punktację;
3.

III.
IV.

V.

VI.
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2)

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 8 ustawy Pzp również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez Wykonawcę uznano za niewystarczające;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach ich odrzucenia;
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne
3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt VI.2.1) i VI.2.4), na stronie
internetowej www.posir.pl.
ROZDZIAŁ V
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
I. Zamawiający
1. Zamawiającym jest Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Adres do korespondencji:
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37 – 700 Przemyśl
3. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.posir.pl
4. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@posir.pl_
II. Język i forma porozumiewania się
1) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w formie pisemnej;
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1219);
3) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać:
a) pisemnie pod adresem wskazanym w pkt I.2 niniejszego rozdziału;
b) faksem, pod numer 16 678 57 58
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@posir.pl
4) oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu;
5) oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej;
6) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca porozumiewają się faksem lub drogą elektroniczną każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji w tej formie;
7) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione.
III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia osobą uprawnioną do porozumiewania się
z Wykonawcami jest p. Mariusz Barnaś tel. 575 787 767 e-mail: m.barnas@posir.pl w godz. 8:00 15:00.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących procedury
postępowania przetargowego jest p. Bogdan Zięba, tel. 16 678 57 58
wew. 37 e-mail
b.zieba@posir.pl w godz. 8:00 - 15:00.
IV. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.
V. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
VI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
VII. Oferty częściowe
Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych.
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VIII. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IX. Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
X. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Wyjaśnienie treści SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień Wykonawcom niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania
ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w pkt. XI.1 niniejszego rozdziału SIWZ
XII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta powinna zawierać:
1) formularz oferty zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ;
2) załącznikami do oferty są oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale II SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszej
SIWZ i napisana czytelnie pismem maszynowym lub ręcznym, niezmywalnym, pod rygorem
odrzucenia jej przez Zamawiającego.
5. Wymagane przez SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę.
6. Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej
zapisanej stronie poświadczonego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być
przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
7. Dołączone dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone klauzulą „za
zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne nazwisko
składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego oświadczenie.
8. Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach:
wewnętrzna - koperta opieczętowana przez Wykonawcę z opisem nazwy i adresu Wykonawcy oraz
tematem przetargu, w której znajdować się musi oferta Wykonawcy, zewnętrzna koperta
wyłącznie z napisem Oferta – Dzierżawa lodowiska mobilnego wraz z zadaszeniem bez
oznaczenia nadawcy, zawierająca w sobie kopertę wewnętrzną (z ofertą), z napisem: Nie
otwierać przed: 21.11.2019 godziną 10,30.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania
ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany
dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób
jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć
napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w
ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to
powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
10. W przypadku gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości kwotowe
wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone wg. Tabeli A kursów średnich
walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
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zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
XIII. Miejsce i termin składania ofert
1. Miejscem składania ofert jest Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37 –
700 Przemyśl – Sekretariat I piętro.
2. Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem posłańca, we wskazanym wyżej miejscu
lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.),
na adres: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37 – 700 Przemyśl
3. Termin składania ofert: do dnia 21.11.2019 do godziny 10,00
XIV. Otwarcie ofert
1. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego ul. Mickiewicza 30 w Przemyślusala kominowa I piętro
2. Termin otwarcia ofert: 21.11.2019 o godzinie 10,30.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
1) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach;
2) podczas otwarcia ofert podaje się nazwy(firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
3) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu przez niego oferty po
terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek a
także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona;
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy
1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana, datę i miejsce podpisania
umowy.
2. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany
przed terminem wyznaczonym przez Zamawiającego do:
1) wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do
ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw dla tych osób do
zawarcia umowy bądź kopii pełnomocnictw poświadczonych przez notariusza;
2) wskazania danych niezbędnych do uzupełnienia w umowie oraz do ewentualnego
przekazania stosownych dokumentów lub oświadczeń, chyba, że zawarte były one
w złożonej przez Wykonawcę ofercie;
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający będzie zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
XVI. Zawarcie umowy
Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy, na
warunkach określonych w załączonym wzorze umowy załącznik nr 5 do SIWZ w terminie
określonym przez Zamawiającego.
XVII. Zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w przypadkach, określonych
w umowie, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom
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Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
Przemyśl, dnia 12.11.2019
Zatwierdzam

Spis załączników do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
4. Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia.
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
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