
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA „EDUKACJA” WE WROCŁAWIU, UL. KRAKOWSKA 56-62, 
50-425 WROCŁAW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO

dostawa mebli biurowych przeznaczonych dla studentów będących osobami 
niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

Wrocław, 30 sierpnia 2013

SPIS TREŚCI:

1. Informacje o Zamawiającym

2. Tryb udzielania zamówienia 

3. Opis przedmiotu zamówienia

4. Termin wykonania zamówienia 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków postępowania

7. Wykaz  wymaganych  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

8. Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami oraz wyjaśnienia treści SIWZ.

9. Wymagania dotyczące wadium

10. Termin związania ofertą

11. Opis sposobu przygotowywania oferty

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13. Opis sposobu obliczenia ceny

14. Wycofanie oferty
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15. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

19. Unieważnienie postępowania

20. Pozostałe informacje

21. Wykaz załączników
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I.I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:    

Pełna nazwa: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 
Adres: ul. Krakowska 56-62

50-425 Wrocław
Strona internetowa: http://wszedukacja.pl/
Numer telefonu: 71 37 72 100
Adres e-mail: edukacja@edukacja.wroc.pl 

II.II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIATRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA    

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III.III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    

Przedmiotem  przetargu  jest  dostawa  mebli  biurowych  przeznaczonych  dla  studentów 
będących  osobami  niepełnosprawnymi  do  stwarzania  warunków  do  pełnego  udziału 
w procesie kształcenia zgodnie z poniższym wykazem.

1. krzesło biurowe – 8 szt.
 podstawa na 5-ciu kółkach
 siedzisko tapicerowane naturalną skórą
 oparcie profilowane, tapicerowane siatką lub naturalną skórą
 zagłówek tapicerowany siatką lub naturalną skórą
 regulacja wysokości i kąta nachylenia zagłówka
 regulacja wysokości oparcia i podparcia lędźwiowego
 szybka (bez konieczności wstawania z krzesła) regulacja pochylenia siedziska
 regulacja wysokości krzesła za pomocą kolumny gazowej
 regulacja wysokości podłokietników
 w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, dopuszczalne elementy chromowane

2. biurko – 8 szt.
 wymiary blatu: 160–200cm x 80cm
 wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 75 – 120 cm (lub większym)
 blat w kolorze jasno szarym
 konstrukcja pozwalająca na umieszczenie pod blatem obudowy komputera mini-tower
 w komplecie szuflada na klawiaturę (może stanowić niezależny element do samodzielnego 

montażu)

Zamawiający dopuszcza dostarczenie mebli w podzespołach przeznaczonych do samodzielnego 
montażu.

IV.IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIATERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA    
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1. Zamawiający podpisze umowę, zgodnie ze wzorem umowy przedstawionym w załączniku 
nr 2 do Przetargu nieograniczonego, z wybranym Wykonawcą w terminie do 7 dni od dnia 
rozstrzygnięcia, tj. do 23.09.2013 r.

2. Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
3. Dostawa mebli zrealizowana będzie w całości do 14 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 

7.10.2013 r. Dostawa na koszt wykonawcy zamówienia. 

V.V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUWARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    

1. O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które:

a)posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia,

c)nie są w stanie likwidacji ani upadłości,

d)zobowiążą  się  do  dostarczenia  w  nienaruszonym  stanie,  własnymi  środkami 
technicznymi i ludzkimi oraz na swój koszt w określonym w p. XII terminie mebli do 
siedziby Zamawiającego – Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, ul. 
Krakowska 56-62.

2. Niespełnienie  chociażby  jednego  z  wymienionych  wyżej  warunków  skutkować  będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykluczonego uważa się za odrzuconą.

VI.VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW POSTĘPOWANIAOPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW POSTĘPOWANIA    

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim.  Wszystkie  dokumenty  i oświadczenia 

sporządzone  w  językach  obcych  należy  złożyć  wraz  z  tłumaczeniami  na  język  polski,  
sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego.

3. Ofertę i wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Oferta  musi  być  sporządzona  na  Formularzu  oferty  (załącznik  nr  1  do  Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia)
5. Zamawiający  dokona  oceny  spełnienia  przez  Wykonawców  warunków  udziału 

w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą 
„spełnia/nie  spełnia”.  Z  treści  załączonych  do  ofert  dokumentów  musi  wynikać 
jednoznacznie,  że  w/w  warunki  Wykonawca  spełnił.  Niespełnienie  choćby  jednego 
z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

6. Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  i  w  zakresie  przez  niego  wskazanym  jest 
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i brak 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 
1.

7. Wykonawca może polegać na wiedzy i  doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia. 
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VII.VII. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU     
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIUPOTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU    

1. W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  przetargu  oferta  musi  zawierać 
wypełniony  Formularz  oferty  (załącznik  nr  1  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia) oraz aktualny (nie starszy niż 30 dni  do momentu złożenia oferty) odpis 
z Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  zaświadczenie  z  Centralnej  Ewidencji  i Informacji 
o Działalności Gospodarczej.

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VIII.VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ORAZ     
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, APRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A          TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH     
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZDO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ    

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 
prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Zgodnie  z  art.  27  ust.  1  i  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w niniejszym 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

a) pisemnie pod  adres  siedziby  Zamawiającego,  tj.  Wyższa  Szkoła  Zarządzania 
„Edukacja”, ul. Krakowska 56-62, 50- 425 Wrocław

b) pocztą elektroniczną, na adres kcsk@edukacja.wroc.pl

c) faksem, na numer 71 37 72 107.
4. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osobą  uprawnioną  przez  Zamawiającego  do  kontaktu  z  Wykonawcami  i udzielania 

dodatkowych  informacji  jest  Henryk  Batko,  tel.  71 37 72 129,  e-mail: 
kcsk@edukacja.wroc.pl,  w dni robocze, z wyłączeniem sobót i niedziel,  w godz. 9.00 – 
16.00

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oferenci  mogą  zwracać  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienia  dotyczące  wszelkich 
wątpliwości związanych z treścią przetargu nieograniczonego, sposobem przygotowania 
i złożenia  oferty  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  kierując  swoje 
zapytania  na  piśmie  pod  adres  siedziby  Zamawiającego  (pocztą,  pocztą  elektroniczną: 
kcsk@edukacja.wroc.pl albo faksem 71 37 72 107. 

8. Zamawiający niezwłocznie  udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  pod warunkiem,  że 
zapytanie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego nie później niż na dzień przed 
terminem składania ofert.

9. Treść  wyjaśnienia  zostanie  przekazana  jednocześnie  wszystkim  Zakładom  Pracy, 
zainteresowanym złożeniem oferty.

IX.IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM     

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X.X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.    
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Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 14 dni  liczonych od momentu upływu 
terminu składania ofert, tj. do dnia 30.09.2013 r.

XI.XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTYOPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY    

1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Przetargu nieograniczonego.
2. Oferent  powinien  złożyć  ofertę  na  Formularzu  oferty  załączonym  do  Przetargu 

nieograniczonego (załącznik nr 1)
3. Oferta powinna:

b) być opatrzona pieczątką firmową,
c) posiadać datę sporządzenia, 
d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer KRS,
e) być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną,
f)zawierać termin ważności ofert cenowej,
g) być  sporządzona  w języku  polskim,  pismem  czytelnym,  komputerowo,  na  maszynie 

bądź inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez oferenta
h) zawierać cenę ofert przedstawionej jako cena brutto.  Cena brutto powinna zawierać 

podatek  VAT  obliczony  przez  oferenta  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Ceny 
powinny być podane cyfrowo, łączna cena brutto – cyfrowo i słownie. 

4. Złożenie  przez  Wykonawcę  nieprawdziwych  informacji  mających  wpływ  na  wynik 
prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania. 

5. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) powinna być ponumerowana 
kolejnymi numerami.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być 
podpisane  własnoręcznie  przez  osobę/osoby  podpisującą/podpisujące  ofertę.  Podpis 
winien być czytelny, naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
8. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

XII.XII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY ORAZ ICH OTWARCIE :MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY ORAZ ICH OTWARCIE :    

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 16.09.2013 r. do godz. 10.00
2. Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też złożona osobiście, w 

zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ulicy Krakowskiej 
56-62, 50-425 Wrocław, budynek A, Sekretariat – pok. 118.

3. Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja
ul Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław

(z dopiskiem)
„Oferta w postępowaniu: przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych

przeznaczonych dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi
do stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Nie otwierać przed godz. 10.00 w dniu 16 września 2013r.”

4. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez otwierania.
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5. Konsekwencją złożenia oferty niezgodnie z opisem zawartym w Przetargu nieograniczonym 
lub  dostarczenie  jej  po  terminie  określonym  w  Przetargu  nieograniczonym  jest  jej 
odrzucenie. Konsekwencje niniejsze ponosi składający ofertę.

6. Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w dniu  16 września 2013r.  o  godz.  10.10 w siedzibie 
Zamawiającego, budynek A, pok. nr 116.

7. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, 
którego  oferta  jest  otwierana,  cenę,  a  także  zawarte  w  ofercie:  termin  wykonania 
zamówienia i warunki płatności. Następnie odbędzie się ocena ofert.

8. Wyboru oferty w imieniu Zamawiającego dokona komisja. Komisja zostanie wybrana przez 
Zamawiającego, spośród pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert.

10. Zamawiający poinformuje o wynikach każdego Oferenta.
11. Wybrany  oferent  zostanie  poinformowany  pisemnie  pocztą  tradycyjną  lub  za 

pośrednictwem poczty e-mail  o  wyborze jego oferty do wykonania  zlecenia.  Realizację 
zamówienia należy rozumieć jako odpłatną umowę zawartą z wykonawcą. Wynagrodzenie 
za realizację przedmiotu zmówienia zostanie przekazane przelewem na wskazane konto, 
w terminach określonych na fakturach wystawionych na podstawie umowy.

12. Wykonawcy składający oferty mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

XIII.XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENYOPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY    

1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować 
będzie  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  na  warunkach  określonych  w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie (Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Specyfikacji 
Istotnych  Warunków  Zamówienia)  zaoferuje  łączną  cenę  brutto  za dostawę  mebli 
biurowych  przeznaczonych  dla  studentów  będących  osobami  niepełnosprawnymi  do 
stwarzania  warunków do pełnego udziału w procesie  kształcenia  zgodnie z wykazem 
zamieszczonym w punkcie 3 zatytułowanym „Opis przedmiotu zamówienia”. 

3. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i  nie może jej  zmienić po złożeniu 
oferty.

4. Cena winna być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. 
5. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.
6. Wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  niniejszego  zamówienia  powinny  być 

skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem konieczności dostarczenia zestawów do 
siedziby Zamawiającego.

7. Cenę  za  przedmiot  zamówienia  Wykonawca  przedstawia  w  Formularzu  oferty 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

8. Obliczenie ceny winno być dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV.XIV. WYCOFANIE OFERTYWYCOFANIE OFERTY    

1. Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać swoją ofertę.
2. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg tych samych zasad, jak składana 

oferta  (pkt.  WYKAZ  WYMAGANYCH  DOKUMENT Przetargu  nieograniczonego),  tj.  w 
zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „WYCOFANA”.

3. Koperty oznakowane dopiskiem „WYCOFANA” nie będą otwierane.
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XV.XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,     
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT     

1. Zamawiający  oceni  i  porówna  jedynie  te  ofert,  które  nie  zostaną  odrzucone  przez 
Zamawiającego.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o kryteria:

kryterium                                                                                                                                              waga  
cena 50%
wygląd (design) i jakość wykonania 30%
wyposażenie dodatkowe, niewymagane w przetargu a wpływające na komfort 20%

3. Za każde z kryteriów przydzielona zostanie punktacja od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena 
najwyższa).

4. Punktacja za kryterium ceny obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:
punktacja = 5 – 4 * [ (cena – min) / (max – min) ]
gdzie:

a) punktacja =  punktacja  przydzielona  Oferentowi  zaokrąglona  do  2  miejsc  po 
przecinku

b) cena = łączna cena brutto przedstawiona przez oferenta w Formularzu oferty
c) min = najniższa zaoferowana cena brutto
d) max = najwyższa zaoferowana cena brutto

oferta najtańsza otrzyma 5 punktów, oferta najdroższa – 1 pkt.
5. Zamawiający podpisze umowę, zgodną ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z Wykonawcą, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom przedstawionym Przetargu nieograniczonym.

6. W  przypadku  dużej  liczby  złożonych  ofert  o  podobnej  cenie  o wyborze  zdecyduje 
kolejność złożenia oferty.

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma 
najwyższą łączną liczbę punktów przeliczonych zgodnie z wagą określoną w p. 2.

XVI.XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY     
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWYW CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY    

1. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana,  zobowiązany  jest  podpisać  umowę  na 
warunkach  określonych  w  SIWZ  oraz  w  złożonej  ofercie,  w miejscu  i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający podpisze umowę, zgodną ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z Wykonawcą, którego oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom przedstawionym Przetargu nieograniczonym.

XVII.XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWYWYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY    

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVIII.XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ     

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
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poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
niniejszej ustawy.

2. Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia przysługują  również  organizacjom wpisanym na listę,  o której 
mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunków  udziału 

w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawiera

6.  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.

8. Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed  upływem  terminu  do 
wniesienia  odwołania  w  taki  sposób,  aby  mógł  on zapoznać  się  z  jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapozna

9.  się  z treścią  odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,  jeżeli  przesłanie 
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą  jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp

10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego  o niezgodnej  z przepisami  ustawy  czynności  podjętej  przez  niego  lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Prawo zamówień publicznych

11. W  przypadku  uznania  zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający  powtarza 
czynność  albo  dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

12. Na czynności, o których mowa w pkt 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 Pzp

13. Odwołanie  wnosi  się w  terminie  5  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o czynności 
Zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  –  jeżeli  zostały  przesłane 
w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób.

14. Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  jeżeli  postępowanie  jest 
prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  także  wobec  postanowień 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wnosi  się  w terminie  5  dni  od  dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej.
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15. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się: w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 
takiego  obowiązku  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia  o wyborze  oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a. 15  dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia 

o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
b. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli  Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
17. W  przypadku  wniesienia  odwołania  wobec  treści  ogłoszenia  o zamówieniu  lub 

postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

XIX.XIX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIAUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA    

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XX.XX. POZOSTAŁE INFORMACJEPOZOSTAŁE INFORMACJE    

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  lub  uzupełnienia  treści  Przetargu 
nieograniczonego,  przed  upływem  terminu  na  składanie  ofert.  Informacja 
o wprowadzeniu  zmiany  lub  uzupełnieniu  treści  Przetargu  nieograniczonego  zostanie 
przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej lub pocztą e-mail.

2. Jeżeli  wprowadzone  zmiany  lub  uzupełnienia  treści  Przetargu  nieograniczonego  będą 
wymagały  zmiany  treści  ofert,  Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  o czas 
potrzebny na dokonanie zmian w ofercie, o czym Zamawiający poinformuje składających 
oferty.

XXI.XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓWWYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW    

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Wzór umowy – załącznik nr 2
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Załącznik nr 1 
do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia z dnia 30.08.2013 na dostawę 
mebli biurowych przeznaczonych dla 
studentów będących osobami 
niepełnosprawnymi do stwarzania 
warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia

………………………………………..
(miejscowość, data)

 ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
Do:
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
Ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław

1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa mebli biurowych przeznaczonych dla studentów 
będących osobami niepełnosprawnymi do stwarzania warunków do pełnego udziału 
w procesie kształcenia.

2. Analiza cenowa
Odpowiadając  na  Przetarg  nieograniczony,  stwierdzam,  że  jestem  w stanie  wykonać 
powyższą dostawę za następujące kwoty:

 krzesło biurowe

model: ...................................................................................................................................................................................

opis i zdjęcia lub adres strony internetowej ze zdjęciami i opisem: .........................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

cena jednostkowa brutto: .................................

 biurko

model: ...................................................................................................................................................................................

opis i zdjęcia lub adres strony internetowej ze zdjęciami i opisem: .........................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

cena jednostkowa brutto: .................................
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razem brutto (8 krzeseł komputerowych oraz 8 biurek): ...................................

razem brutto (słownie): .............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Zamówienie zrealizujemy w terminie ..................................................................................................................

3. Wyrażamy zgodę na 14-dniowy termin płatności.
4. Zapoznaliśmy się z otrzymaną specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
5. Oświadczamy,  że  oferowane  meble  spełniają  minimalne  wymagania  techniczne  określone 

w specyfikacji.
6. Akceptujemy treść wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Przetargu nieograniczonego.
7. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować 

na następujący adres:
...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................................................................

telefon: ..............................................................................................................................................................................

8. Termin ważności oferty cenowej: 14 dni liczonych od momentu upływu terminu składania 
ofert, tj. do dnia 30.09.2013 r.

...............................................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

12



Załącznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia z dnia 30.08.2013 na dostawę 
mebli biurowych przeznaczonych dla 
studentów będących osobami 
niepełnosprawnymi do stwarzania 
warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia

UMOWA

zawarta w dniu ...................................... we Wrocławiu pomiędzy

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”

a

Wyższą Szkołą Zarządzania „Edukacja” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 56-62, 50-
425 Wrocław, reprezentowaną przez Rektora dr Marka Lewandowskiego
zwaną dalej „Zamawiającym”

§1
1. Wykonawca sprzedaje a Zamawiający nabywa towary zgodnie z ofertą z dnia ...........................
2. Wykonawca oświadcza, że towar wymieniony w ust. 1 zostaje przeznaczony dla studentów 

będących  osobami  niepełnosprawnymi  do  stwarzania  warunków  do  pełnego  udziału 
w procesie kształcenia

§ 2
3. Termin realizacji zamówienia: do …………………………. 
4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  dostarczenia  mebli  do  siedziby  Zamawiającego  tj.  WSZ 

„Edukacja”, ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław.
5. Wykonawca  oświadcza,  iż  meble  stanowiące  przedmiot  niniejszej  Umowy  są  wysokiej 

jakości i spełnia normy wymagane polskim prawem.
6. Przedstawiciel  Wykonawcy,  posiadający  odpowiednie  kwalifikacje,  dokona  sprawdzenia, 

w obecności  przedstawiciela  Zamawiającego,  czy  dostarczony  towar  jest  zgodny  z ofertą 
i sprawny.  Strony  ustalają,  iż  przedstawicielem  Wykonawcy,  o którym  mowa  w zdaniu 
poprzedzającym, jest osoba dokonująca dostawy mebli. 

7. Podpisanie  protokołu  odbioru  nastąpi  w  przypadku  mebli  kompletnych,  sprawnych 
i zgodnych z ofertą.

8. W razie stwierdzenia dostarczenia wadliwych lub niezgodnych z ofertą mebli, Wykonawca 
dostarczy  towar  niewadliwy  lub  zgodny  z  ofertą  w  ciągu  48  godzin  od  dnia  wykrycia 
nieprawidłowości. 

§ 3
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Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dostarczone meble na warunkach ogólnych k.c.  
w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 4
1. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  dostarczone  meble  kwotę  łączną 

brutto  ..........................................................................................  zł 
(słownie:  ..........................................................................  ..........................................................................................)  
na podstawie faktury VAT przez Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie  Wykonawcy  płatne  będzie  przelewem  w  ciągu  14  dni  od  wystawienia 
faktury  VAT  za  wykonane  zamówienie.  Za  dzień  dokonania  zapłaty  uważa  się  dzień 
dokonania przelewu przez Zamawiającego. 

3. Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  przez  Wykonawcę  będzie  podpisany  bez  zastrzeżeń 
protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 5
Zamawiający  zobowiązuje  się  przyjąć  zamówiony  towar  w  terminie  2  dni  roboczych  od 
uzyskania  informacji  od  Wykonawcy  o  gotowości  jego  dostarczenia.  Informacja  o gotowości 
dostarczenia towaru zostanie przekazana pisemnie na adres Zamawiającego.

§ 6
W  przypadku  opóźnienia  w  dostawie  zamówionych  mebli  Wykonawca  zobowiązuje  się  do 
zapłacenia  Zamawiającemu kary umownej  w wysokości  1% wartości  umowy za każdy dzień 
opóźnienia.

§ 7
Wykonawca i Zamawiający nie ponoszą winy za nie wywiązanie się z postanowień umowy jeśli 
spowodowane  jest  to  siłą  wyższą  (klęski  żywiołowe,  strajki,  blokady  dróg,  zmiany  regulacji  
prawnych w obrocie  handlowym  i  pieniężnym  itp.).  Wyrównanie  ewentualnych  szkód z tego 
tytułu nastąpi w drodze negocjacji stron.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
W  sprawach  nie  normowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§ 10
Strony zgodnie  ustalają,  że  wszelkie  spory  jakie  mogą wyniknąć  na tle  wykonania  niniejszej 
umowy  mogą  być  rozpatrywane  przez  właściwe  sądy  mające  siedzibę  we  Wrocławiu,  po 
uprzednim wyczerpaniu drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu na drodze negocjacji stron.

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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