
Numer postępowania: ZPA-271-1-1/14 
 

Strona 1 z 8 
 

 
Zamawiający: 
Małopolski Instytut Kultury  
ul. Karmelicka 27 
31-131 Kraków 
tel. (+48) 012 422 18 84 
fax. (+48) 012 422 55 62  
www.mik.krakow.pl 
e-mail: zamowienia@mik.krakow.pl 
     

 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
o szacunkowej wartości poniżej 207.000 euro 

 
 
 

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 
 
 

 
 
 
 
 

Zatwierdzam: 
 

 
 
 
    …………………………………………… 
     data i podpis kierownika Zamawiającego 
   

 
 

 
 

Kraków, dnia 12 lutego 2014 r. 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej „SIWZ”) 

 
1. Informacje o Zamawiającym. 

Małopolski Instytut Kultury z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, Instytucja 
Kultury Województwa Małopolskiego, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez 
Samorząd Województwa Małopolskiego pod numerem RIK 7/99, na podstawie rozporządzenia Ministra 
Kultury  i Dziedzictwa Narodowego z dnia  26 stycznia 2012 r. r. w sprawie sposobu prowadzenia i 
udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. 2012, poz. 189  NIP: 675-000-44-88, REGON: 000 278 
267, zwany dalej Zamawiającym. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 
2.1. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

2.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
2.3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
2.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem obejmująca m.in., komputer stacjonarny, monitory, skaner płaski, macierz dyskową, 
oprogramowanie. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 

3.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213300-8 Komputer biurkowy, 30231300-0 Monitory 
ekranowe, 30216110-0 Skanery komputerowe, 48823000-3 Serwery plików, 48000000-8 Pakiety 
oprogramowania i systemy informatyczne, 48320000-7 Pakiety oprogramowania do rysowania 
i odwzorowywania. 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

4. Termin wykonania zamówienia. 
Zamówienie będzie realizowane w terminie do 14 dni roboczych liczonych od daty zawarcia Umowy  
 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania  

 Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem 
była dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Każda dostawa musi być wykonana 
co najmniej na kwotę 50 000,00 zł brutto.  
W sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 
2 b ustawy, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca 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.  

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

5.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
 Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
5.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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5.1.6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawców zostanie dokonana w oparciu o 
dokumenty, o których mowa w punktach od 6.1.3. do 6.1.7 SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania 
nie później niż na dzień składania ofert. 
 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w 
celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania. 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie: 
6.1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 
6.1.2. Pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania 

wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy); 
 
- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy – dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:  
6.1.3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 6 do SIWZ) do SIWZ. 
 

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 
6.1.4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wypełnione i podpisane 

odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik nr 2A do SIWZ) 
albo przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik 
nr 2B do SIWZ); 
 

6.1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

 
- w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 
6.1.6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i 

podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik nr 3A 
do SIWZ) albo przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(załącznik nr 3B do SIWZ); 

6.1.7. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Obowiązek złożenia 
dowodów dotyczy wszystkich głównych dostaw wskazanych w wykazie. Wzór wykazu usług 
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.1.8. Dowodem, że usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 6.1.7. zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie jest poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. W miejsce poświadczeń wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte 
wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

6.1.9. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym 
mowa w pkt 6.1.7. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów. 

6.1.10. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.7.1. dowodem jest oświadczenie wykonawcy. 
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6.1.11. W sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca 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. Wzór 
zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów stanowi 
załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 

– w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 

6.1.7. opis sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 8 
do SIWZ. 

6.2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykonawców 
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.5. SIWZ, składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości lub nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania 
się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6.2.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1 zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

6.2.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub mają miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy. 
7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki 

cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

7.2. Oprócz dokumentów wymienionych w pkt 6.1 SIWZ – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego 
Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu  albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 
7.3.1. każdy z osobna – dokumenty wskazane w pkt 6.1.3 SIWZ; 
7.3.2. oświadczenie pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o braku 

podstaw do wykluczenia według załącznika 2B do SIWZ; 
7.3.3. każdy z osobna – dokumenty wskazane w pkt 6.1.5 SIWZ; 
7.3.4. oświadczenie pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika 3B do SIWZ; 
7.3.5. dokumenty wskazane w pkt 6.1.7.- 6.1.8. SIWZ składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany 
dokument. 

7.3.6. pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ. 
 

8. Forma dokumentów. 
8.1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. 
W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
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8.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

8.3. Gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

8.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

9.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. W przypadku 
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dokumenty, do złożenia 
których Zamawiający wezwie wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 2d lub ust. 3 ustawy mogą być 
złożone wyłącznie w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub przez inne podmioty na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy. 

9.2. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, wskazując na 
kopercie nazwę i numer postępowania.  

9.2 Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: zamówienia@mik.krakow.pl 
9.3 Korespondencję w formie faksu należy kierować na numer faksu: +48 12 422 55 62 
9.4 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w godz. 9.00 do 16.00: w sprawach 

formalnych: Magdalena Książek-Pogoda w sprawach merytorycznych: Igor Szelest 
9.5 SIWZ zamieszczono na stronie internetowej: www.mik.krakow.pl, www.bip.malopolska.pl  

 
10. Wyjaśnienia treści SIWZ. 
10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, wskazanego w 
pkt 10.1. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

10.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia 
treści SIWZ. 
 

11. Wadium. 
Zamawiający nie żąda wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

12. Termin związania ofertą. 
12.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
13. Opis sposobu przygotowania ofert. 
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

pisemnej. 
13.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
13.4. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały. Oświadczenia 

i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentacji wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych wykonawcy 
lub przez osobę/-by posiadającą/-ce odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, 
udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisującego. 



Numer postępowania: ZPA-271-1-1/14 
 

Strona 6 z 8 
 

13.5. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych do 
reprezentowania wykonawcy. 

13.6. W formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji 
wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się 
wyrażenia „jw.” i równoważnych). 

13.7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany do wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) tych części zamówienia, 
które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 

13.8. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej 
kopercie z oznaczoną klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego 
podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

13.9. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa 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, 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j.: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 

13.10. Wykonawca powinien ponumerować każdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w formularzu 
oferty. 

13.11. Dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane) w sposób 
uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).  

13.12. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 
13.13. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 

 
Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) 

Małopolski Instytut Kultury  
ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków 

Nr postępowania: ZPA-271-1-1/14 
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 

Nie otwierać przed 20 lutego 2014 r., do godz. 11.00 
 

13.14. Zamawiający nie odpowiada za pominięcie lub otworzenie przed terminem oferty złożonej w 
opakowaniu nieoznaczonym lub oznaczonym niezgodnie z pkt 13.13. 

13.15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
13.16. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim 

zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas 
otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. 

13.17. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu 
składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być 
udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). 
Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 

13.18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
13.19. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
 

14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
14.1. Oferty należy składać na adres: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, 

sekretariat – nie później niż do dnia 20 lutego 2014 r. do godz. 10:30 
14.2. Godziny pracy sekretariatu Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-17:00 
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2014 r. o godz. 11:00. w siedzibie Małopolskiego 

Instytutu Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków.  
14.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 
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14.3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 
 
15. Opis sposobu obliczenia ceny. 
15.1. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty podać cenę brutto (z podatkiem od towarów i usług 

zgodnie z obowiązującymi przepisami) za realizację zamówienia, obliczoną zgodnie z tabelą numer 1 
w formularzu oferty – załącznik nr 1. 

15.2  Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, 
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową 
i obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów 
i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

15.3   Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
15.4 W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe 

miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie 
zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający – wyłącznie dla celów 
porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi 
przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w formularzu 
oferty. 
 

16. Informacje dotyczące walut obcych. 
16.1. Rozliczenia między wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 
16.2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według 
kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu. 
 

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

17.1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: cena 100%; 
17.2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 

liczba punktów badanej oferty w kryterium cena = (Cmin /C bad) x 100, przy czym 1 pkt 
odpowiada 1% gdzie: 
C min – najniższa zaoferowana cena  
C bad – cena oferty badanej  

17.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, z zastrzeżeniem 
pkt 15.4 SIWZ. 
 

18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

18.1. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. 
18.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
 

19. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

20. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we wzorze umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 
 

21. Środki ochrony prawnej. 
21.1. Środki ochrony prawnej przysługują 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. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

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

21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
21.3.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
21.3.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
21.3.3. odrzucenia oferty odwołującego; 
21.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

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

21.6. 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. 

21.7. 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 przepisów ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
art. 180 ust. 2 ustawy (punkt 21.3 SIWZ). 

21.8. Odwołanie wnosi się: 
21.8.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z art. 27 ust. 2 
ustawy; 10 dni – gdy zostały przesłane w inny sposób; 

21.8.2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej; 

21.8.3. wobec czynności innych niż określone w pkt 21.8.1 i 21.8.2 SIWZ – w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

21.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

 
 
Wykaz załączników: 
1) Formularz oferty (wzór) – załącznik nr 1 
2) Oświadczenie Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawców o braku podstaw do wykluczenia – załączniki 

nr 2A/2B 
3) Oświadczenie Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – 

załączniki nr 3A/3B 
4) Wykaz wykonanych dostaw (wzór) – załącznik nr 4 
5) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 
6) Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 

pkt 5 ustawy – załącznik nr 6 
7) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów (wzór) – 

załącznik nr 7 
8) Opis sprzętu komputerowego i oprogramowania– załącznik nr 8 
9) Umowa (wzór) – załącznik nr 9 

 
 
Wszystkie wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
 


