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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ,
98-200 Sieradz, ul. 3-go Maja 7 tel. (043) 8226268/69,

REGON: 730364990, NIP: 827-18-01-963

2. Oznaczenie Wykonawcy:

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną  nieposiadającą  osobowości prawnej,  która ubiega  się  o  udzielenie
zamówienia  publicznego,  złożyła  ofertę  lub  zawarła  umowę  w  sprawie  zamówienia
publicznego.   

3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie  jest  prowadzone  w trybie  przetargu nieograniczonego na  podstawie art.  39
ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.
759 z późniejszymi zmianami), poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (tj. poniżej kwoty 193.000 euro).

4. Opis przedmiotu zamówienia:

klasyfikacja wg kodu CPV 39.10.00.00-3 – meble; 
                                           39.15.10.00-5 – meble różne.

„Dostawa mebli wraz z montażem 
do nowego budynku administracyjno – usługowego WORD w Sieradzu”

Na przedmiot zamówienia składają się:

Dostarczenie  przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko oraz montaż, wniesienie i
ustawienie odpowiednich mebli w poszczególnych pomieszczeniach według wskazań
Zamawiającego

1.Szczegółowy zakres dostawy określony jest w projekcie umeblowania zawierającym opis
techniczny wraz z zestawieniem materiałowym oraz część rysunkową – stanowiące załącznik
nr 1 do SIWZ. 
2. Zastosowane w załączniku nr 1 do SIWZ określenie przedmiotu zamówienia przez
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie
przedmiotu zamówienia.
3, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych opisywanym pod warunkiem,
że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są
przedstawione w opisie technicznym (zał. Nr 1 do SIWZ).

Wykonawca na przedmiot zamówienia powinien udzielić pisemnej gwarancji - na okres
36 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.
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Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza  udział  podwykonawców przy realizacji zamówienia.
Wszystkie  umowy  na  dostawy  lub  montaż  dot.  powyższego  zadania  podpisywane  przez
Wykonawcę z Podwykonawcą powinny być zawierane  w formie pisemnej i akceptowane
przez Zamawiającego.

Zatrudnienie  przez  Wykonawcę  innego  Podwykonawcy  niż  wskazany  w  ofercie
Wykonawcy, wymaga zgody Zamawiającego.

III. Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 19 maja 2011 roku.

IV. Sposób przygotowywania ofert
1.Każdy  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  (w  przeciwnym  wypadku  oferta

zostanie odrzucona).
2.Oferta musi być sporządzona w jednym egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim

(w przeciwnym wypadku oferta zostanie  odrzucona). Ewentualne poprawki i skreślenia
muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy  (w przeciwnym wypadku oferta zostanie
odrzucona).

3.Zaleca się aby oferta została sporządzona pismem maszynowym.
4.Oferta  i  wszystkie  oświadczenia  muszą  zawierać  nazwę  i  adres  Wykonawcy,  pieczątkę

nagłówkową firmy oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy.

5. Ofertę  należy  złożyć  w  sposób  gwarantujący  zachowanie  poufności  jej  treści  oraz
zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

     Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ,

98-200 Sieradz, ul. 3-go Maja 7 

z wyraźnym dopiskiem:
Przetarg nieograniczony

„Dostawa mebli wraz z montażem 
do nowego budynku administracyjno – usługowego WORD w Sieradzu”

Nie otwierać przed dniem 12 kwietnia  2011 roku do godz. 1000”

       Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz w/w oznaczenia.

       Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

Ofertę  należy  złożyć  w  zaklejonej  kopercie,  w  sekretariacie  Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu
Drogowego w Sieradzu, ul. 3-go Maja 7 do dnia 12 kwietnia 2011 r. do godziny 930.

6. Zaleca  się  aby  wszystkie  strony  oferty  wraz  z  załącznikami  były  spięte  w  sposób
zapobiegający jej dekompletacji.

7.Do oferty należy  dołączyć  komplet  dokumentów żądanych  w niniejszej  SIWZ wraz ze
szczegółowym ich wykazem w formularzu ofertowym. 
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Oferta bądź oświadczenia podpisane przez osobę inną niż Wykonawca musi zawierać
dokument potwierdzający odpowiednie upoważnienie /pełnomocnictwo/.
             Umocowanie  do  udzielenia  upoważnienia  winno  jednoznacznie  wynikać  z
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów (takich jak: umowa regulująca współpracę
podmiotów  występujących  wspólnie,  umowa  spółki,  itp.),  opatrzone  własnoręcznym
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Kserokopie składanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Poświadczenie  takie winno się  znajdować na
każdej stronie kopiowanego dokumentu tj. oświadczenie „za zgodność z oryginałem” podpis i
pieczątkę  imienną  (ew.  podpis  czytelny)  Wykonawcy  lub  osoby  upoważnionej  do
występowania w imieniu Wykonawcy.
8.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich

oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy  występujący  wspólnie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do

reprezentowania  ich  w postępowaniu  o udzielenie  niniejszego  zamówienia  albo  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  oraz  zawarcia  umowy  o  udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem.

2) Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone wraz z ofertą w oryginale lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3) Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  zobowiązany  będzie  przed
podpisaniem  umowy  na  realizację  zadania  do  przedstawienia  umowy  regulującej
współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne.

4) Wypełniając  formularz  ofertowy,  jak  również  inne  dokumenty  powołujące  się  na
Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące
Wykonawców, a nie pełnomocnika.

5) Oferta powinna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w ust.1 pkt.1 oraz ust. 2
dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 polega
na  zasobach innych  podmiotów zobowiązany jest  wykazać,  że w stosunku do tych
podmiotów brak jest  podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie  zamówienia
poprzez złożenie  razem z ofertą dokumentów wymienionych  w ust.  2  dotyczących
każdego z tych podmiotów, o ile  podmioty te będą brały udział w realizacji  części
zamówienia. 

9.Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wprowadzić  zmiany,
poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonych  ofert  poprzez złożenie  pisemnego
powiadomienia  (wg  takich  samych  zasad  jak  składana  oferta)  z  napisem  na  kopercie
„ZAMIANA”.  

10. Koperty wewnętrzne  oznaczone  „ZAMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany  i  po  stwierdzeniu  poprawności  procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

11. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia  (wg takich samych zasad jak
wprowadzenie  zmian  i  poprawek)  z  napisem  na  kopercie  „WYCOFANIE”.  Koperty
wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.

1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:

a.) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli
przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień.  Wykonawca
spełnia  warunek  jeśli  złoży  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w
postępowaniu.

b.) posiadanie  wiedzy i doświadczenia:  Wykonawca spełnia  warunek, jeżeli  w okresie
ostatnich  pięciu  lat  przed  wszczęciem  niniejszego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia,  a jeżeli  okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w tym okresie
wykonał  dostawy  odpowiadające  swoim  rodzajem  dostawom  odpowiadającym
przedmiotowi zamówienia a ponadto potwierdzi, że w/w dostawy zostały wykonane
zgodnie z podpisaną umową.

c.)  dysponowania  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do
wykonania zamówienia:  Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie,  że
dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje umożliwiające
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

d.) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, biorąc pod
uwagę terminy płatności określone we wzorze umowy.

2) Ocena spełnienia  warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

3) Wykonawca  polegać  może  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,
osobach zdolnych  do wykonania  zamówienia  lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów,  niezależnie  od charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu
zamówienia.

4) Wykonawcy,  którzy  nie  wykażą  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu
podlegać  będą  wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu.  Ofertę  Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków,  o których mowa w
rozdziale V ust. 1 SIWZ do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a.) Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w postępowaniu  z art.22 ust.1 Pzp
(załącznik nr 2 do SIWZ)

b.) Wykaz  wykonanych  dostaw  odpowiadających  swoim  rodzajem  dostawom
stanowiącym przedmiot  zamówienia  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  i  miejsca  wykonania  z
wykorzystaniem  załącznika  nr  3  do  SIWZ  oraz  załączeniem  dokumentu,   że  te
dostawy zostały wykonane zgodnie z zawartą umową (np. referencje)

2.) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art.24 ust. 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:

a.) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
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b.) Aktualny odpis  z właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt
2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1
pkt 2 ustawy Pzp.

c.) Dokumenty potwierdzające posiadanie  uprawnień/pełnomocnictw osób składających
ofertę,  o  ile  nie  wynika  to  z  przedstawionych  dokumentów  rejestrowych  (jeżeli
dotyczy)

d.) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  Wykonawca  nie
zalega  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne  lub
potwierdzenia,  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
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  albo  składania  ofert.  W  przypadku  składania  oferty  przez  podmioty
występujące wspólnie zaświadczenie musi złożyć każdy podmiot.

3.) Inne  dokumenty  składające  się  na  ofertę,  które  oprócz  wyżej  wymienionych
dokumentów i oświadczeń, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a.) Formularz ofertowy (zał. Nr 7 do SIWZ)
b.) Dowód wniesienia wadium
c.) Oświadczenie  o zapoznaniu się  i akceptacji warunków wzoru umowy (zał.  Nr 6 do

SIWZ)
d.) Formularz cenowy wypełniony przez Wykonawcę (zał. Nr 4 do SIWZ)
e.) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że  Wykonawca  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 składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  albo składania
ofert.  W  przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  występujące  wspólnie
zaświadczenie musi złożyć każdy podmiot.

Zgodnie  z  23  ust.  3  ustawy  wszelkie  warunki  dotyczące  Wykonawcy  stosuje  się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą / art. 24 ust. 4 ustawy /.

Oceny spełnienia powyższych warunków Zamawiający będzie dokonywał w oparciu o
analizę  złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  zawartych  w  nich  informacji  wg
formuły: spełnia – nie spełnia.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych
oferty  składane  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  są  jawne  i  podlegają
udostępnieniu  od  chwili  otwarcia,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  jeśli
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępnione.
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UWAGA !

· zastrzeżenie informacji,  które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych,

· Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

VII. Sposób obliczenia ceny oferty.  
1.  Podana  w ofercie  cena  ryczałtowa  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  niniejszej
SIWZ  oraz  obejmować  wszystkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  przy  realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający stosownie do treści art. 87 ustawy PZP poprawi w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści  oferty  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  Wykonawcę,  którego  oferta  została
poprawiona.
3. Wykonawca jest  zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie  3 dni od dnia
doręczenia  zawiadomienia  o  zgodzie  na  dokonanie  przez  Zamawiającego  poprawienia
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy pod rygorem odrzucenia jego oferty.

4. Cena oferty oraz ceny jednostkowe w kosztorysach należy podać z dokładno-
ścią do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy określić w złotych pol-
skich, w wartościach netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług) cyfrowo i
słownie.

5.  Cena  podana  w formularzu  ofertowym (zał  nr  7)  musi  być  zgodna  z ceną  zawartą w
formularzu cenowym (załącznik nr 4).

VIII. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający  będzie  się  kierował następującym kryterium i jego

znaczeniem:   cena oferty /brutto/ – 100%
Zamówienie  zostanie  udzielone  Wykonawcy,  który złoży  ofertę  o  najniższej  cenie  i

spełni  warunki  wymagane,  przez  Zamawiającego,  w  punkcie  V  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

Zamawiający oceni i porówna jedynie  te oferty,  które odpowiadają zasadom określonym w
ustawie  Prawo Zamówień Publicznych i spełniają wymagania określone w SIWZ. 

IX. Termin  związania ofertą
Wykonawca jest  związany ofertą przez okres  30  dni.  Bieg terminu  rozpoczyna  się  wraz z
upływem terminu składania ofert. 

X. Wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona na okres związania ofertą wadium w kwocie 2000 zł.
2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w następujących formach:

· w pieniądzu
· w poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
· w gwarancjach bankowych
· w gwarancjach ubezpieczeniowych
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· w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.
b  ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zmianami). 

Zamawiający  nie  uznaje  jako  dopuszczalną  formę  wniesienia  wadium  -  czeków
potwierdzonych oraz blokad lokat terminowych.

4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto: PKO BP SA 
                                                                                      Nr 18 1020 4564 0000 5202 0008 9011

Za  skuteczne  wniesienie  wadium  w  pieniądzu,  Zamawiający  uważa  wadium,  które  w
oznaczonym  wyżej  terminie,  czyli  w  terminie  składania  ofert,  znajdzie  się  na  rachunku
bankowym Zamawiającego.
Poręczenia  lub  gwarancje  należy  złożyć  wraz  z  ofertą  w  miejscu  i  czasie  określonym  w
niniejszej SIWZ. 

5.Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 1 i
2 ustawy.

6.Zamawiający zatrzyma wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Nie wniesienie wadium, lub wniesienie wadium po terminie składania ofert, spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XI. Formalności w celu zawarcia umowy
O wyniku  przetargu  Zamawiający  powiadomi  na  piśmie  wszystkich  Wykonawców,

którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz
w  miejscu  publicznie  dostępnym  w  siedzibie  Zamawiającego,  ze  wskazaniem  nazwy  i
siedziby firmy, której wybrano ofertę oraz z podaniem ceny oferty.  

XII. Ogólne warunki umowy
Warunki umowy określają istotne postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6
do SIWZ.

XIII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji 
1.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż:
a) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;
b)  na  4  dni  przed  upływem  terminu  składania  ofert  –  w  przetargu  ograniczonym  oraz
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;
c) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
–  pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia  wpłynął  do Zamawiającego nie  później  niż  do końca dnia,  w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania  wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 1.

str. 7



Oznacz. Sprawy: Zarz. Dyr. WORD nr 5/2011 z 07 03 2011r.

2.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekazuje  Wykonawcom,  którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia,  bez ujawniania źródła zapytania,  a
jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na  stronie  internetowej,  zamieszcza  je  na  stronie
internetowej.
    

XIV. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Henryk Waluda – dyrektor WORD         Tel. 43 822 6268             fax 43 822 6267
Sposób  kontaktowania: oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  należy
przekazywać pisemnie.

Zapytania,  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  można  przekazywać
pisemnie na adres Zamawiającego oraz za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

XV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach, oznaczonych zgodnie z wytycznymi określonymi
w   SIWZ w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 12 kwietnia  2011 r., do godz. 930.

XVI.  Miejsce i termin otwarcia ofert
Publiczne  otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  12 kwietnia 2011  r.,  o  godz.  1000  w gabinecie
dyrektora WORD.

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
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  ustawy PZP,  przysługuje  prawo do środków ochrony prawnej
przewidzianych w Dziale VI ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

XVIII . Zwrot kosztów udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. W innych sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.
759 z późn. zm. ) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki do SIWZ:
1. Projekt umeblowania
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków
3. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat
4. Oferta – formularz cenowy

       5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
6. Istotne postanowienia umowy
7. Formularz ofertowy
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