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I. Zamawiający  

Starostwo Powiatowe w Łowiczu 

99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30,  

działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  

2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy. 

2. kod CPV: 30 19 50 00 -2    tablice. 

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych  

dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu  

w następujących rodzajach i szacunkowych ilościach:  

 tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe .................................... 11 500 szt. 

 tablice samochodowe zwyczajne dwurzędowe  .......................................... 200 szt. 

 tablice samochodowe indywidualne jednorzędowe ......................................... 6 szt. 

 tablice samochodowe indywidualne dwurzędowe ........................................... 2 szt. 

 tablice samochodowe zabytkowe jednorzędowe ............................................. 2 szt. 

 tablice samochodowe zabytkowe dwurzędowe ............................................... 2 szt. 

 tablice motocyklowe zwyczajne ................................................................. 1000 szt. 

 tablice motocyklowe indywidualne………………………………………………...2 szt. 

 tablice motocyklowe zabytkowe ...................................................................... 2 szt.  

 tablice motorowerowe zwyczajne ................................................................ 700 szt. 

Uwaga: jednostka miary – 1 szt. oznacza pojedynczą tablicę rejestracyjną.  

We wskazanych wyżej ilościach zawarte są też wtórniki tablic rejestracyjnych.  

4. Tablice muszą być wykonane ściśle wg zasad ustalonych  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji 

i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zmianami) oraz 
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zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w 

sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków 

legalizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1618). W przypadku zmian 

powyższych aktów prawnych Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania 

przedmiotu zamówienia do aktualnych przepisów.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru i złomowania tablic rejestracyjnych 

przeznaczonych do kasacji. Odbiór będzie się odbywał na koszt Wykonawcy  

na podstawie komisyjnego protokołu przekazania. Dokonanie złomowania zużytych 

tablic rejestracyjnych musi być potwierdzane każdorazowo protokołem likwidacji 

tablic przedstawionym Zamawiającemu – za co Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność. Odbiór tablic przeznaczonych do złomowania będzie odbywać się 

w dniu dostawy nowej partii tablic. 

6. Tablice z wadami podlegają bezpłatnej wymianie przez producenta. 

7. Miejsce dostawy : Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu,  

ul. Stanisławskiego 28, 99-400 Łowicz. 

8. Dostawy odbywać się będą na koszt Wykonawcy. 

9. Minimalny okres gwarancji na dostarczane tablice ustala się na 12 miesięcy licząc  

od daty wydania tablicy przez organ rejestrujący pojazdy. 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie od 03.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

2. Realizacja zamówienia zostanie podzielona na partie w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. Zapotrzebowanie na ilość i rodzaj tablic Zamawiający będzie zgłaszał 

Wykonawcy w formie pisemnej lub faksem. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dostawy w ciągu 14 dni od daty 

wpłynięcia powyższego zamówienia. W przypadku wtórników tablic rejestracyjnych 

termin dostawy nie przekroczy 7 dni od złożenia zamówienia. 

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy oraz spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Wykonawca musi przedstawić aktualne zezwolenie na produkcje tablic 

rejestracyjnych wydane przez Marszałka Województwa; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, 

wykonał co najmniej jedną dostawę tablic rejestracyjnych; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Ocena spełniania warunków określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie złożonych 

przez Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt VI.1. niniejszej SIWZ według 

formuły spełnia/nie spełnia.    

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne 

dokumenty wymagane w ofercie 

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy  

z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia  

i dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ – 

złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 

reprezentowania Wykonawcy. 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące łącznie wyżej wskazany 

dokument, podpisany przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 

Ustawy, może być złożony łącznie dla tych podmiotów. 

2) Wykaz obejmujący co najmniej jedną wykonaną dostawę tablic rejestracyjnych w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, 

dat wykonania i odbiorców. Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający, że 
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dostawa/dostawy te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu wykonanych dostaw 

stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument, 

podmioty mogą złożyć łącznie. 

3) Aktualne zezwolenie na produkcje tablic rejestracyjnych wydane przez Marszałka 

Województwa. 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokument, 

musi złożyć każdy z podmiotów. 

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące 

oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – złożone w formie oryginału i 

podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych Oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 wskazane w 

pkt. 1. 

Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 2. 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 

przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

Dokument/dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.   

4.  Na ofertę składają się również następujące dokumenty i załączniki: 

1) wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, 
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2) wypełniony formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) pełnomocnictwo w  przypadku podpisywania oferty lub poświadczania  

za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby, których 

umocowanie do wykonywania tych czynności nie wynika z innych przedstawionych z 

ofertą dokumentów, 

4) jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub/i osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów jest zobowiązany 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. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób  

do kontaktu 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej. 

2. Oświadczenia i dokumenty (w tym pytania kierowane do Zamawiającego, 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienia o wykluczeniu 

Wykonawców i odrzuceniu ofert lub o unieważnieniu postępowania, wezwania do 

wyjaśnienia treści złożonych ofert, oświadczenia, dokumenty, wezwania do 

uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw) będą przekazywane za 

pomocą poczty elektronicznej. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada poczty elektronicznej zgłasza to 

Zamawiającemu. W takiej sytuacji strony będą się porozumiewać za pomocą faksu. 

4. Osobą wyznaczoną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej 

lub faksu jest Zbigniew Liberski. 

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Krystyna Wojciechowska -  tel. (046) 830 09 38. 

Zbigniew Liberski – tel. (046) 830 07 57, faks (46) 830 09 30 

e-mail: kt@powiatlowicki.pl 
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6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  

czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania.  

7. Zamawiający umożliwi w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu 

wraz z załącznikami. Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy kopię protokołu 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem Zamawiającego. 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert  

w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 

załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  

lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami będzie przekazana przez Zamawiającego 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego.  

9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających  

się na SIWZ. Zmiana zostanie niezwłocznie, pisemnie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz będzie umieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, 

jeżeli modyfikacja SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, lub gdy treść ogłoszenia nie ulega zmianie a niezbędny jest 

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji. 

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.  

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych termin związania 

złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
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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. 

 
X. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Oferta pod rygorem nieważności zostanie sporządzona w formie pisemnej. 

Oferta zostanie sporządzona na właściwym formularzu oferty (bądź w takiej samej 

formie) stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać 

żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym 

przez Zamawiającego. 

2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności 

formularz oferty i załączniki zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według 

poniższych wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów  

nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy". 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną kompleksową ofertę zawierającą 

jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez danego Wykonawcę. 

4. Wykonawcy składający ofertę wspólną: 

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo  

do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Do oferty należy 

załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika; 

2) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; 

zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje 

informacje, korespondencję, itp. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (nie dotyczy folderów 

reklamowych), na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 

techniką oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy  

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

7. Zaleca się aby każda strona oferty i załączników była ponumerowana kolejnymi 

numerami i ułożona w kolejności przedstawionej w specyfikacji. Strony oferty 



9 

 

powinny być podpisane jak wyżej i trwale spięte (zszyte). Wszelkie poprawki  

lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby 

podpisujące ofertę.  

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy 

złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy 

przysięgłych. 

9.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, 

lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie 

terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

10. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazywane pocztą 

elektroniczną lub faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.   

11. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ 

dokumenty, załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pkt VI.  

12. Wykonawca 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 XI oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”. 

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 

przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie 

z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie  

od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.  

W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika 

postępowania. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211, z późn. 
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zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania  

w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, 

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofercie. 

14. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania. 

15. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi  

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. 

Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz w kopertach z następującym oznaczeniem: 

„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji ” oraz 

"Nie otwierać przed 16.12.2010r. godz. 15.15 .”  

Koperta powinna ponadto posiadać nazwę i adres Wykonawcy.  

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta 

zostanie opatrzona adnotacją określającą  termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia 

ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

3. Termin składania ofert upływa 16.12.2010 r. o godz. 15.00. 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 15.15.  

w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 25, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi ceny poszczególnych rodzajów tablic rejestracyjnych  

w walucie krajowej (w zł). 

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę. 

3. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 

przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
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4. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami i ich wagami: 

Cena ofertowa     - 100% 

Najniższa cena ofertowa – 100 pkt.                     

Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły: 

Yn = (Cmin/ Cn) x 100      [ pkt ] 

 

gdzie: 

Yn  - ilość punktów  przyznanych ocenianej ofercie, 

Cmin - najniższa cena ofertowa brutto zaoferowana w ważnej ofercie, 

Cn        - cena ofertowa brutto ocenianej oferty. 

O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert 

nieodrzuconych zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego  

1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także 

nazwy ( firmy ), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację. 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
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4) Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 

2. Zamawiający zamieści powyższe informacje również na własnej stronie 

internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 

umowy.  

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się  

od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem. W przypadku gdy 

zostanie złożona jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono 

żadnego Wykonawcy umowa może być zawarta przed upływem wyżej określonego 

terminu. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę 

podmiotów występujących wspólnie, chyba że umowa została załączona do oferty. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  

2. Zmiany treści umowy mogą następować w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności w drodze aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę 

w następujących przypadkach: 

a)  nie można dotrzymać terminu dostawy na skutek okoliczności, których nie można 

było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

b) nastąpiła zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, 
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d) W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmianie może ulec cena 

netto, stawka podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem, że cena brutto nie 

ulegnie zwiększeniu.  

3. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 5  

do niniejszej SIWZ.  

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń w walutach 

obcych. 

 

XVI. Środki ochrony prawnej 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

XVII Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

XVIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XIX. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

XX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXI. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXII. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego 
2. Wzór formularza cenowego 
3. Wzór oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w 

postępowaniu 
5. Wzór umowy 
6. Wzór wykazu wykonanych dostaw 
 
 
 
 

 
 
 
 
          Zatwierdzam: 

Starosta Łowicki 
Janusz Michalak 

/…./ 


