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finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 
Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 

oraz ze środków budżetu Państwa 

       
Zamawiający:  
Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez 
Zarząd Powiatu w osobach: 
Starosta-   Radosław Roszkowski 
Wicestarosta-   Józef Skiba 
tel. (077) 406 81 80, 406 81 81, 406 81 82- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
fax. (077) 406 81 90- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
NIP:755-16-40-874,  Regon: 531421029 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
powyżej  14.000,00 Euro  

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  
 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) 

 
Przedmiot zamówienia: 
„Zakup sprzętu do ciągnika dla utrzymania poboczy dróg: 
1.Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą 
   bijakową do frezowania poboczy 
2.Kosiarko- rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków 

w ramach projektu „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i 
Gminy Hlinka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków 
budżetu Państwa”. 
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Prudnik, dnia  05.06.2008 r. 
ROZDZIAŁ I 

Projekt „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i Gminy Hlinka” 
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 
Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 

oraz ze środków budżetu Państwa 

       
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
 
 

TRYB PRZETARGU 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad 
określonych w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). 

 
 

1. Zakres zamówienia 
Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez 
Zarząd Powiatu w osobach: 
Starosta-   Radosław Roszkowski 
Wicestarosta-   Józef Skiba 
tel. (077) 406 81 80, 406 81 81, 406 81 82- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
fax. (077) 406 81 90- Starostwo Powiatowe w Prudniku 
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 
„Zakup sprzętu do ciągnika dla utrzymania poboczy dróg: 
1.Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą 
   bijakową do frezowania poboczy 
2.Kosiarko- rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków 

w ramach projektu „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego i 
Gminy Hlinka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) 
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków 
budżetu Państwa”. 
 
CPV : 29-33-11-00-9;     29-42-30-00-0 
 

 

MIEJSCE  PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:  

 



Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Portalu Urzędu  Zamówień Publicznych, 
na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku w budynku przy ul. Kościuszki 76 
w Prudniku oraz na stronie internetowej www.bip.powiatprudnicki.pl wraz ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

2.1.Oferta, jak również wszystkie oświadczenia i załączniki do oferty winny być, 
      pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody 
      na składanie ofert w formie elektronicznej. 
 
2.2.Oferta składana przez Dostawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty 
      zamieszczonym w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
      Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości 
      dekompletacji zawartości oferty. 
 
2.3.Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną 
       i opieczętowane pieczątką firmową. Poprawki lub zmiany w tekście muszą być datowane 
       i własnoręcznie parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być podpisana 
      przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z formą reprezentacji 
      określoną we właściwym rejestrze sadowym lub innym dokumencie, właściwym dla 
      formy organizacyjnej firmy Dostawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być 
      dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 
      W przypadku podpisania oferty nieczytelnie, należy umieścić pieczęć imienną na 
podpisie. 
 
2.4.Do oferty Dostawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 4 
       niniejszej Instrukcji. 
 
2.5.Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ wraz stanowiącymi jego integralną część 

załącznikami zostaną wypełnione przez Dostawcę ściśle według postanowienia 
niniejszej instrukcji, bez dokonywania w nich zmian przez Dostawcę. 

 
2.6.W przypadku, gdy Dostawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś 
      dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Dostawcę. 
      W sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
      wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 
      lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 
 
2.7.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Dostawcę oferty częściowej 
     w następujący sposób: 
    -ofertę na „Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz 
    głowicą bijakową do frezowania poboczy” 
   -ofertę na : „Kosiarko- rozdrabniarkę bijakową boczną do traw i krzaków” 
2.8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia przez Dostawcę oferty wariantowej. 

 
2.9.Dostawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. 
      Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywnej 



      spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert przez Dostawcę. 
      W przypadku złożenia oferty częściowej Dostawca może złożyć po jednej ofercie na 
każdą 
      część zamówienia. 
 
2.10.Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna i trwała. 
Oferty nieczytelne będą odrzucone. 

 
2.11.Dostawca winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do 

Zamawiającego, opieczętowana pieczątką firmową Dostawcy i posiadać oznaczenia:  
        -Oferta na udział w przetargu nieograniczonym pn: „Zakup sprzętu do ciągnika 
         dla utrzymania poboczy dróg: 
       1.Ramię hydrauliczne wraz z głowicą bijakową koszącą do traw i krzaków oraz głowicą 
          bijakową do frezowania poboczy 
       2.Kosiarko- rozdrabniarka bijakowa boczna do traw i krzaków 

       w ramach projektu „Schengen w praktyce - współpraca drogowców Powiatu Prudnickiego 
       i Gminy Hlinka” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
      (EFRR) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska 
      –Rzeczpospolita Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków  
      budżetu Państwa”. 
       nie otwierać przed 16.06. 2008 r. godz. 11,00. 
2.12.  Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

  warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
          lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie  
         o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt 2.11. oraz 
         dodatkowo podpisane „ zmiana „ lub „ wycofane”. 
 
3. Warunki, których spełnienie wymagane jest od Dostawców 
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 
          
3.1.1.   Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
           publicznych, 
 
3.1.2. Spełniają pozostałe warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy - Prawo 

zamówień    publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 
W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów (dwóch lub więcej 
Dostawców) warunki udziału w postępowaniu określone w : 
• pkt 3.1.1-   winien spełniać każdy z tych podmiotów (dostawców) w zakresie określonym      

w art. 24 ust.1 pkt 1 -10 oraz ust. 2 pkt 1- 4 ustawy Pzp, 
 
3.2.      Ocena spełnienia warunków wymaganych od Dostawców zostanie dokonana wg 
            formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
           wyszczególnionych punkcie 4 niniejszej instrukcji dla Dostawców. Z treści 
           załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Dostawca spełnił. 
 
4.   Wykaz  dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu 
      potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 



4.1.    Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1   
          do niniejszej SIWZ 
4.2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
         zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 
         miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4.3.   Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 informacja ogólna o Dostawcy 
4.4    Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 
         stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
         poz. 1655) wg załącznika nr 3 
 4.5.  Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 (wyposażenie parametry techniczne urządzeń). 
  
 4.6.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, 
         że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
         przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
         lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie 
        wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składanie ofert.  ( zaległości  
        w opłatach składek spowoduje odrzucenie oferty ). 
4.7.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
        Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające opłacanie składek na 
        ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane 
        prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
        wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej 
        niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( zaległości w opłatach 
        spowoduje odrzucenie oferty ).  
4.8. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy (wg załącznika nr 6) w terminie nie 
krótszym 
       niż 7 dni od dnia otrzymania  pisma o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
upływem  
       terminu związania z ofertą, oraz, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 
       został przez nas zaakceptowany. 
4.9. Oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji producenta na sprzęt na okres nie mniej 
      12 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia Zamawiającemu wg załącznika nr 7. 
4.10.Foldery ( fotografie) oferowanego sprzętu. 
4.11.Aktualne certyfikaty, znaki, świadectwa bądź aprobaty techniczne dopuszczające 
oferowany  
     sprzęt do stosowania w drogownictwie wymagane przepisami prawa. 
 
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli 
dokumenty zawierające błędy, zamawiający wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Nie uzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym 

samym nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 

Dostawcy z postępowania a w konsekwencji odrzuceniem jego oferty.  

 
5. Termin realizacji zamówienia: 
 

5.1.  Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie  do 01.07.2008r, 
 



6. Opis sposobu obliczania ceny. 
 
Cena  musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 
zakresu zamówienia a niezbędne do wykonania dostawy tj.  podatek VAT, i inne gdy są 
niezbędne do wyceny przedmiotu zamówienia.  
 

6.1.Cena oferty jest ceną brutto, wyrażoną w PLN. 

6.2. Cenę należy podać w złotówkach ( cyfrowo i słownie ) – netto i brutto oraz należny 
       podatek VAT w „ Formularzu oferty „ zał. nr 1, stanowiącym Rozdział II SIWZ 
6.3.Cena oferty brutto stanowi łączną sumę kosztów.  

 

 

7. Kryteria wyboru ofert 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami/ ilość możliwych do otrzymania punktów w ramach 
kryterium wyrażone w procentach daje wynik punktowy/: 

1.   Cena                 -    100% 
 
Ad. 1    Cena oferty – 100% sposób dokonania oceny wg wzoru: 
 
[( Cn : Cb ) x 100] x 100%, gdzie: 
 
Cn -  cena najniższa 
Cb -  cena badanej oferty 
 
Maksymalna ilości punktów przyznanych jednej ofercie wynosi 100 punktów. Punkty wyliczy 
się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
8.1.   Termin składania ofert do: 16.06.2008r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego 
        w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik godz. 1000- I piętro biuro nr 102 
 
8.2 Termin i miejsce otwarcia ofert: 16.06.2008r. w Sali konferencyjnej Starostwa 
      Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik godz. 1100- I piętro 
 
8.3.   W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub poczta kurierską, zamawiający przyjmie za 
         termin złożenia oferty termin otrzymania przesyłki.  
 
8.4.  Możliwość przedłużenia terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach 
        określonych w art. 38 ust.6 oraz art.180 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
8.5.  Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie określonym j.w. zostaną zwrócone 
        bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  
 
9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz 
      przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
     porozumiewania się z Dostawcami. 
 



9.1.   W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
protesty 
        oraz inne informacje przekazywane będą w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza 
        możliwość przesyłania informacji za pomocą faksu i uzna je za złożone w terminie, 
jeżeli 
        ich treść dotarła przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, 
       ( listownie ).  
 
9.2.   Dostawca może zwracać się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
       zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o 
wyjaśnienie 
       treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
składania 
       ofert.  
 
9.3. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Dostawcom, 

którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na 
stronie 

         internetowej, bez ujawniania źródła zapytania . 
 
9.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed 
       terminem składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
       Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
       Dostawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. Każda 
       wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 
 
9.5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, 
zamawiający 
       przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 
       tych zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert niezwłocznie 
       przekaże wszystkim Dostawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na stronie 
       internetowej. 
 
9.6. Nie przewiduje się zwołania zebrania z Dostawcami.  
 
9.7. Do porozumiewania się z Dostawcami upoważniona jest następująca osoba : 
     Pan inż. Andrzej Wójtowiec- Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76 biuro 
     nr  308 tel. (077) 4381 748 lub (077) 406 81 80 wew. 308 
      fax.406-81-90 czynny w godzinach pracy Starostwa: poniedziałki w godz. 8,00 – 16,00 
     oraz od wtorku do piątku w godz. 8,00 – 16,00. 
 

10. Termin związania z ofertą: 
      Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 1 Prawo Zamówień Publicznych termin związania z ofertą 
wynosi 
      30 dni od daty terminu złożenia ofert.  
 
11.   Tryb otwarcia ofert 
 
11.1.   Komisja przetargowa dokona publicznego otwarcia ofert. 



11.2.   Otwarcie ofert jest jawne. 
11.3.   Dostawcy nie obecni na publicznej sesji otwarcia ofert mogą wystąpić do 
          zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji z sesji otwarcia. 
11.4.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji przetargowej poda kwotę, 

jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
11.5.  Przewodniczący lub sekretarz komisji przetargowej po otwarciu każdej oferty odczyta:  

• imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Dostawcy, 
• cenę ofertową zamówienia, 
• termin wykonania zamówienia, 
• warunki płatności. 

11.6.  Badanie ofert jest poufne. 
11.7.  Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
         dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym,  
         że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 
 
12.   Informacje o formalnościach i trybie zawarcia umowy 
 
12.1.  Z wykonawcą, który wygra przetarg zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi 
          załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji, 
12.2  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu 

spełnienia 
         świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było 
         przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla 
         zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia 
         świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które 
były 
         oceniane w toku postępowania. 
 

13.   Środki ochrony prawnej 

 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia Dostawcy przysługują środki  ochrony 
prawnej zawarte w Dziale VI, Rozdział 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo 
zamówień Publicznych, ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
 
13.1.   Wnoszenie i rozpatrywanie protestów:  
      

a) Odpowiednio umotywowany, pisemny ( listownie ) protest może zostać wniesiony             
w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość            
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

b) Protest pisemny ( listownie ) dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków zamówienia wnosi  się nie później niż 3 dni przed upływem terminu 
składania ofert.  

  
c) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

 
d)   Zamawiający odrzuca protest  wniesiony po terminie lub wniesiemy przez podmiot 
      nieuprawniony. 

 



e) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 10 dni od jego wniesienia, 
brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 

 
Do czynności związanych z wnoszeniem protestów stosuje się przepisy działu VI rozdział 2, 
art. 180 –183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 
 
13.2.   Wyłączenia: 
Postępowaniu odwoławczemu nie podlega: 
-   Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ; 
-   Odrzucenie wszystkich ofert. 

14.   Postanowienia końcowe 
 
14.1.   Zasady udostępnienia dokumentów 
 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu  do treści protokołu oraz ofert w trakcie 
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu  
( jawne po zakończeniu postępowania ) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji 
i zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
 
a.   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
b.   zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
c.   zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
     dokumenty 
e.   udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie 
     godzin jego urzędowania. 
Załączniki do SIWZ: 
1.   Formularz ofertowy- załącznik nr 1 
2.   Informacja ogólna o Dostawcy- załącznik nr 2 
3.   Oświadczenie Dostawcy dot. art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych załącznik nr 3 
4.   Parametry techniczne sprzętu- załącznik nr 4 
5.   Opis przedmiotu zamówienia-  załącznik nr 5 
6.   Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
      otrzymania  pisma o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
      związania  z ofertą , oraz, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ został 
      przez nas zaakceptowany.  
7. Oświadczenie , że wykonawca udziela gwarancji producenta na sprzęt na okres nie mniej 
     niż 24 miesięcy od daty dostarczenia zamówienia zamawiającemu załącznik nr 7 
8.   Projekt umowy- załącznik nr 8 
 
 
 
 
 
 


