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Znak post powania: NZ-NT/I/ PN/04/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty okre lonej

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.)

na wiadczenie us ugi ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia
i odpowiedzialno ci cywilnej, w podziale na zadania

Post powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie  publicznych (tj.

Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pó n. zm., zwanej dalej „Pzp”)

Zamawiaj cy:

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa

Ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

Adres strony internetowej: WWW.sar.gov.pl

Osoby upowa nione do kontaktów:

1.  Sylwia Maciejewska - w sprawach merytorycznych (58) 660 - 76 - 47

2. Katarzyna Wi ska – Ru ewicz – w sprawach proceduralnych, tel: (58)  660-76-61

Sposób porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawc : fax nr: (58) 660 – 76 – 61

Mail: zam.pub@sar.gov.pl

              ZATWIERDZAM:

Dyrektor

Marek D ugosz

Gdynia,  stycze  2013

http://:@WWW.sar.gov.pl/
mailto:zam.pub:@sar.gov.pl
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I. Nazwa i adres Zamawiaj cego:

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa

ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

NIP: 586-20-76-216

Sekretariat Dyrektora: tel.:+ 48 58  661 52 22, fax.: +  48 58  620 53 38

Zespó  ds. Zamówie  Publicznych: tel./fax: + 48 58  660 76 61

Znak post powania: NZ-NT/I/PN/04/13– Uwaga: w korespondencji kierowanej do

Zamawiaj cego nale y pos ugiwa  si  tym znakiem.

Zamawiaj cy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do sk adania ofert na wiadczenie

us ugi ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialno ci cywilnej, w

podziale na zadania.

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Post powanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie  publicznych (j. t. z

2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw ” lub „Pzp”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wiadczenie us ug ubezpieczenia, w podziale na zadania:

Zadanie 1: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Morskiej S by Poszukiwania i

Ratownictwa. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Ubezpieczenie Odpowiedzialno ci Cywilnej posiadaczy pojazdów za szkody powsta e w

zwi zku z ruchem tych pojazdów.

2) Ubezpieczenie pojazdów l dowych od uszkodze  Autocasco i od kradzie y

3) Ubezpieczenie Nast pstw Nieszcz liwych Wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu.

4) Ubezpieczenie Moto – Assistance Polska

zgodnie z wymaganymi warunkami ubezpieczenia, wskazanymi w SIWZ odpowiednio do zadania.

CPV: 66514110-0 – Us ugi Ubezpiecze  Pojazdów Mechanicznych
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Zadanie 2: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno ci cywilnej Morskiej S by Poszukiwania i

Ratownictwa.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Ubezpieczenie Odpowiedzialno ci Cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytu u posiadania

mienia  i  prowadzenia  dzia alno ci  l dowo  –  biurowej  z    wy czeniem  ryzyk  morskich  (tj.

zwi zanych z posiadaniem i eksploatacj  jednostek p ywaj cych oraz dzia alno ci MSPiR na

morzu) obj tych odr bnym ubezpieczeniem, Odpowiedzialno ci cywilnej pracodawcy

2) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze  losowych

3) Ubezpieczenie mienia od kradzie y z w amaniem i rabunku

4) Ubezpieczenie sprz tu elektronicznego od wszystkich ryzyk

zgodnie z wymaganymi warunkami ubezpieczenia, wskazanymi w SIWZ odpowiednio do zadania.

CPV: 666510000 - 8 – Us ugi ubezpieczeniowe

2. Wykonawca mo e powierzy  cz  lub ca  zamówienia podwykonawcom z zastrze eniem, i

w przypadku powierzenia czynno ci do których wykonania koniecznym jest posiadanie

wskazanych przepisami uprawnie , wykonawca winien jest zapewni wiadczenie us ug przez

podmiot posiadaj cy stosowne uprawnienia.

3. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  sk adania ofert cz ciowych - obejmuj cych jedno lub dwa

zadania, z zastrze eniem konieczno ci posiadania uprawnie  wymaganych przepisami prawa.

4. Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert wariantowych.

5. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci udzielenia zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa

w art. 67 ustawy.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zadanie 1: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Morskiej S by Poszukiwania i

Ratownictwa: od 04.03.2013 r. do 03.03.2014 r.

Zadanie 2: Ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialno ci cywilnej Morskiej S by Poszukiwania i

Ratownictwa: od 22.03.2013 r. do 21.03.2014 r.

V. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych

warunków.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:

1)  spe niaj  warunki udzia u w post powaniu, okre lone w art. 22 ust.1 ustawy,

2)  nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca jest zobowi zany wykaza  nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, spe nienie

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie

spe niania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
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3. Wykonawca mo e polega  na wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych

do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z

nimi stosunków, zgodnie z art. 26 Pzp.

4. Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy

SIWZ dotycz ce Wykonawcy stosuje si  odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si

o  udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj  pe nomocnika do

reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania

w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie

ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia ponosz  solidarn  odpowiedzialno

za niewykonanie lub nienale yte wykonanie zamówienia.

5. W przypadku wspólnego ubiegania si  Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia warunki

okre lone w pkt V.1 ppkt. 1) musz  by  spe nione cznie przez Wykonawców wspólnie

ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu

z  post powania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2) musi by  spe niony przez ka dego z Wykonawców

wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia. Jednocze nie Zamawiaj cy zastrzega, i  w

przypadku wykonywania zakresu zamówienia obj tego konieczno ci posiadania uprawnie

wymagane jest, by zakres ten wykonywa  podmiot posiadaj cy stosowne uprawnienia.

6. Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze

i  dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu, lub którzy

nie z yli pe nomocnictw, albo którzy z yli wymagane przez Zamawiaj cego o wiadczenia

i  dokumenty zawieraj ce b dy lub którzy z yli wadliwe pe nomocnictwa, do ich z enia

w  wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich z enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne by oby uniewa nienie post powania. Z one na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia

i dokumenty powinny potwierdza  spe nianie przez Wykonawc  warunków udzia u w post powaniu,

nie pó niej ni  w dniu, w którym up yn  termin sk adania ofert.

7. Ocena spe niania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

i o wiadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ.

8. Nie wykazanie spe niania warunków udzia u w post powaniu stanowi podstaw  do wykluczenia

Wykonawcy i odrzucenia oferty.

9. Z uwagi na fakt i  do prowadzenia dzia alno ci obj tej przedmiotem zamówienia koniecznym jest

posiadanie stosownego zezwolenia na wykonywanie dzia alno ci ubezpieczeniowej na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmuj cym przedmiot zamówienia. W przypadku

tpliwo ci Zamawiaj cego co do posiadania przez Wykonawc  powy szych uprawnie  i tre ci

wiadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1), Zamawiaj cy wezwie Wykonawc  do z enia wyja nie  w

niniejszej kwestii, zgodnie z art. 26 Pzp.
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VI. Wykaz o wiadcze  i dokumentów, jakie maj  dostarczy  Wykonawcy w celu potwierdzenia

spe niania warunków udzia u w post powaniu.

1. W celu wykazania spe niania przez Wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

do oferty sporz dzonej w oparciu o  Formularz oferty, stanowi cy Za cznik nr 1 do SIWZ nale y

do czy  o wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg Za cznika nr 2

do SIWZ;

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy w  okoliczno ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy nale y do czy :

a) wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika

nr 3 do SIWZ.

b) aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru,  w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawionego nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert,

a w  stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w  zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy –

zamawiaj cy równie  uzna wymóg z enia o wiadczenia za spe niony w odniesieniu do

osób fizycznych, je li z one zostanie o wiadczenie o którym mowa w ust. a) .

3. wiadczenie, o którym mowa w pkt  VI.1.  SIWZ musi by  z one w  oryginale. Pozosta e

dokumenty o których mowa w pkt VI.2. nale y z  w oryginale lub kopii po wiadczonej za

zgodno  z orygina em przez Wykonawc .

4. Ka dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia sk ada w ofercie

dokumenty, o których mowa w pkt. VI.2 SIWZ.

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów

dotycz cych odpowiednio Wykonawcy musz  by  potwierdzone za zgodno  z  orygina em przez

Wykonawc  lub przez pe nomocnika, o którym mowa w pkt V.4 SIWZ.

6. Je eli Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt VI.2. b) sk ada dokument lub dokumenty,

wystawione w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce, i  nie otwarto

jego likwidacji ani nie og oszono upad ci. Dokument ten lub dokumenty winny by  wystawione

nie wcze niej ni  6 m-cy przed up ywem terminu sk adania ofert.

7. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje si  dokumentów, o których mowa w pkt 6 zast puje si  je dokumentem

zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, w ciwym organem s dowym,

administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub  gospodarczego odpowiedniego kraju

pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania.

8. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s  sk adane wraz z t umaczeniem na j zyk polski.
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9. Zamawiaj cy mo e da  przedstawienia orygina u lub notarialnie po wiadczonej kopii dokumentu

wy cznie wtedy, gdy z ona przez Wykonawc  kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

tpliwo ci co do jej prawdziwo ci.

10. enie przez Wykonawc  fa szywych lub stwierdzaj cych nieprawd  informacji (dokumentów

za czników, o wiadcze ) maj cych wp yw na wynik prowadzonego post powania powoduje

wykluczenie Wykonawcy z przetargu na ka dym jego etapie, zgodnie z dyspozycj  art. 24 ust. 2

pkt  3 ustawy. Osoba lub osoby sk adaj ce ofert  ponosz  pe  odpowiedzialno  za tre

onego o wiadczenia woli na zasadach okre lonych w art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca

1997  r. - Kodeks Karny ( Dz. U. nr 88 poz. 553 z pó n. zm.).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania si  Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz

przekazywania o wiadcze  i dokumentów, a tak e wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania si  z Wykonawcami.

1. Niniejsze post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w j zyku polskim.

2. W niniejszym post powaniu o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj cy

i Wykonawcy przekazuj : pisemnie lub faksem lub mailem: zam.pub@sar.gov.pl, z zastrze eniem

pkt VII.3 SIWZ.

3. Forma pisemna zastrze ona jest dla z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze  i

dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz pe nomocnictwa.

4. Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje faksem, ka da ze stron na danie drugiej niezw ocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

5. Domniemywa si , i  pismo wys ane przez Zamawiaj cego na numer faksu lub adres mailowy na nr

lub adres podany przez Wykonawc  w ofercie zosta o dor czone w sposób umo liwiaj cy

zapoznanie si  Wykonawcy z tre ci  pisma, chyba e Wykonawca wezwany przez Zamawiaj cego

do potwierdzenia otrzymania o wiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób

okre lony w pkt VII.4 SIWZ, o wiadczy i  ww. wiadomo ci nie otrzyma .

6. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy jest

obowi zany udzieli  wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem

terminu sk adania ofert, pod warunkiem e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  do

Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu

sk adania ofert.

7. Je eli wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp yn  po up ywie terminu sk adania wniosku, o którym

mowa w pkt VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli

wyja nie  albo pozostawi  wniosek bez rozpoznania.

8. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku, o którym mowa

w pkt VII.6 SIWZ.

mailto:zam.pub:@sar.gov.pl
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9. Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcom, którym przekaza

specyfikacj  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania ród a zapytania, oraz zamieszcza

na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e przed up ywem terminu sk adania ofert zmieni

tre  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonan  w ten sposób zmian  specyfikacji

Zamawiaj cy przekazuje niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikacj

istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza j  na  stronie internetowej, na której zamieszczono

SIWZ: WWW.sar.gov.pl

11. Osob  uprawnion  do porozumiewania si  z Wykonawcami jest:

Katarzyna Wi ska – Ru ewicz – (58) 660-76-61

Sylwia Maciejewska (58) 660 - 76 - 47

12. Adres do korespondencji:

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa

Ul. Hryniewickiego 10

81-340 Gdynia

VIII. Wymagania dotycz ce wadium.

Zamawiaj cy nie da wniesienia wadium

IX. Termin zwi zania ofert .

1. Wykonawca pozostaje zwi zany ofert  przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu zwi zania ofert  rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

3. W przypadku wniesienia odwo ania po up ywie terminu sk adania ofert, bieg terminu zwi zania

ofert  ulega zawieszeniu do czasu og oszenia przez Izb  orzeczenia.

4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e przed  termin zwi zania ofert ,

z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co najmniej 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert ,

zwróci  si  do Wykonawców o wyra enie zgody na  przed enie tego terminu o oznaczony okres,

nie d szy jednak ni  60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania oferty w ka dym z zada .

1. Wykonawca mo e z  w danym zadaniu tylko jedn  ofert , której tre  musi odpowiada  tre ci

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca wype nia formularz oferty w zakresie

zadania w którym sk ada ofert . W zakresie zda  na które nie sk ada oferty, wykonawca wykre la

pole przeznaczona na wpisanie ceny za realizacj  danego zadania.

http://:@WWW.sar.gov.pl/
http://:@WWW.sar.gov.pl/
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2. Ofert  nale y sporz dzi  w sposób czytelny, w j zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewa no ci.

3. Ofert  nale y sporz dzi  wg Formularza oferty (Za cznik nr 1 SIWZ) wraz z  wymaganymi

za cznikami, o wiadczeniami i dokumentami tj.:

1) wiadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporz dzone wg  Za cznika nr 2

do SIWZ,

2) wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do  wykluczenia, sporz dzone wg Za cznika nr 3 do

SIWZ,

3) dokument, o którym mowa w pkt. VI 2 b) SIWZ

4) w przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników - pe nomocnictwo w oryginale lub

kopii po wiadczonej notarialnie. Pe nomocnictwo winno okre la  jego zakres i by  udzielone

przez Wykonawc  lub osob /y umocowane do wykonywania okre lonej czynno ci.

4. Wykonawca sk ada ofert  na w asny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty

zwi zane z przygotowaniem i z eniem oferty.

5. Oferta musi by  podpisana przez osob  (osoby) uprawnione do sk adania o wiadcze  woli w imieniu

Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynika  z dokumentów z onych wraz z ofert .

W  przypadku dzia ania Wykonawcy przez pe nomocników, nale y do czy  do oferty

pe nomocnictwo w oryginale lub kopi  po wiadczon  notarialnie. W przypadku, gdy oferta

Wykonawcy b cego spó  cywiln  nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca si

do czenie do oferty dokumentów potwierdzaj cych umocowanie tych wspólników do dokonywania

czynno ci w imieniu spó ki z pomini ciem pozosta ych wspólników np.: umow  spó ki, uchwa

wspólników.

6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca si :

1) spi  (zszy ) w kolejno ci podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemo liwiaj cy dekompletacj ,

2) ponumerowa ,

3) zaparafowa .

7. dy mog  by  poprawiane przez Wykonawc  z utrzymaniem czytelno ci poprawionych wyra

lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz  by  parafowane w asnor cznie

przez osob  podpisuj  ofert .

8. Ofert  nale y z  w dwóch nieprzejrzystych, zamkni tych i nienaruszonych kopertach. Koperta

wewn trzna jak i zewn trzna  powinna by  opiecz towana nazw  i adresem Wykonawcy,

zaadresowana na adres: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340

Gdynia,  sekretariat,  oraz posiada  dopiski „oferta w ubezpieczenie, nie otwiera  przed dniem

05.02.2013 r. godzina 12:00”.

9. Wykonawca mo e przed up ywem terminu do sk adania ofert zmieni  lub wycofa  ofert .

W takim przypadku nale y powiadomi  o tym pisemnie Zamawiaj cego, sk adaj c zmiany
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lub powiadomienie o wycofaniu oferty wed ug takich samych zasad jak sk adanie oferty,

tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty”  lub  „wycofanie oferty”. Koperty

oznakowane w ten sposób b  otwierane w pierwszej kolejno ci, je li procedura ich z enia

zosta a zachowana. Koperty wewn trzne ofert wycofanych nie b  otwierane.

10. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za otwarcie oferty w przypadku nieprawid owego

oznaczenia na kopercie zewn trznej. W takim przypadku oferta zostanie niezw ocznie zwrócona do

Wykonawcy.

11. Oferty sk adane w post powaniu o zamówienie publiczne s  jawne od chwili ich otwarcia,

z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je eli Wykonawca nie pó niej ni  w terminie sk adania ofert

zastrzeg , e nie mog  by  one udost pnione. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrze one informacje powinny zosta  wskazane w  Formularzu

oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ) oraz z one wraz z  ofert , w oddzielnej wewn trznej

kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsi biorstwa”. W przypadku nie

zabezpieczenia przez Wykonawc  w ofercie informacji zastrze onych zgodnie z  postanowieniami

niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przys uguj adne roszczenia wobec Zamawiaj cego. Zapis pkt

X.4  SIWZ stosuje si  odpowiednio.

12. Wykonawca mo e powierzy  wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Je eli Wykonawca zamierza

powierzy  wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowi zany jest wskaza  w ofercie t  cz

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XI. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert.

1. Ofert  nale y z  w siedzibie Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, ul.

Hryniewickiego 10, (sekretariat, pi tro II) w terminie do  dnia 05.02.2013 r. godzina 1145

2. W przypadku z enia oferty po terminie sk adania ofert, Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadomi

Wykonawc  o z eniu oferty po terminie oraz zwróci ofert  po up ywie terminu do wniesienia

odwo ania.

3. Otwarcie z onych ofert nast pi w siedzibie Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa w

Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, sala sztabowa, w dniu 05.02.2013 r. godzina 1200

UWAGA! Siedziba Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa znajduje si  na terenie Portu

Rybackiego w Gdyni, gdzie obowi zuje system przepustek wydawanych przez Biuro Przepustek

PPP i H „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu to samo ci. Sk adaj c ofert  nale y uwzgl dni

czas na otrzymanie przepustki i doj cie lub dojazd do siedziby Zamawiaj cego.
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XII. Opis sposobu obliczenia ceny w ka dym z zada .

1. Cen  oferty w zadaniu wraz ze  wszystkimi kosztami towarzysz cymi, nale y wskaza  w

Formularzu oferty (Za cznik nr 1 do SIWZ), odpowiednio do zadania.

2. Cena oferty musi obejmowa  koszty wszystkich nast puj cych po sobie czynno ci niezb dnych dla

zapewnienia zgodno ci wykonania przedmiotu.

3. Cena oferty oraz jej ceny sk adowe wskazane w ofercie maj  by  wyra one w PLN zgodnie z

polskim systemem p atniczym, z dok adno ci  do drugiego miejsca po przecinku. Zamawiaj cy nie

dopuszcza rozlicze  w adnej obcej walucie.

4. Cena oferty stanowi ca warto  wynagrodzenia wykonawcy za realizacj  zamówienia, musi

obejmowa  wykonanie ca  czynno ci i zapewnienie materia ów do wykonania.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie si  kierowa  przy wyborze oferty, wraz

z  podaniem znaczenia tych kryteriów i  sposobu oceny ofert.

1. Kryteria i ich znaczenie:

 CENA - 100 %

2. Zamawiaj cy oceni i porówna wy cznie te oferty, które zostan  z one przez Wykonawców

niewykluczonych z Post powania i nie zostan  odrzucone przez Zamawiaj cego z uwagi na

wyst pienie przes anek o których mowa w art. 89 Pzp.

3. Oferty zostan  ocenione za pomoc  ni ej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium: cena oferty za realizacj  ca ci zamówienia

Waga kryterium: 100%

Maksymalna liczba punktów jakie mo e otrzyma  oferta za dane kryterium: 100 pkt

Ocena kryterium b dzie dokonywana na podstawie wype nionego formularza oferty.

4.  Cen  oferty za realizacj  ca ego zamówienia okre la cena brutto wymieniona w formularzu oferty.

5. Punkty za kryterium cena, które uzyska ka da z ofert b  obliczane wed ug nast puj cego wzoru:

C min

P =   C of     x 100

gdzie:

P- ilo  punków jakie uzyska oferta badana

Cmin- najni sza cena brutto spo ród ofert nie podlegaj cych odrzuceniu

C of- cena brutto  badanej oferty

6. Wynikaj  z dzia ania uzyskan  ilo  punktów w danym kryterium Zamawiaj cy zaokr gla do

dwóch miejsc po przecinku, przy czym ko cówki poni ej 0,005 pomija, a ko cówki 0,005 i

wy sze zaokr gla do 0,01 punktu.

7. Zamawiaj cy wybierze najkorzystniejsz  ofert , tj. tak  która uzyska najwi ksz  ilo  punktów.
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8. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi  z Wykonawc  negocjacji

dotycz cych z onej oferty.

9. Zamawiaj cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da  od Wykonawców wyja nie  dotycz cych

tre ci z onych ofert.

XIV.  Informacja o formalno ciach, jakie powinny zosta  dope nione po wyborze w celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Je eli Wykonawca nie b dzie móg  przyby  do siedziby Zamawiaj cego w celu

podpisania  umowy, mo e z  wniosek o prze enie terminu, lub o przes anie umów poczt .

2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana w danym zadaniu, przed y Zamawiaj cemu

przed podpisaniem umowy OWU stanowi ce za cznik do umowy.

3. W zakresie zadania nr  1: wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem

umowy przed y Zamawiaj cemu wykaz sk adki jednostkowej za ubezpieczenia AC, OC, NW,

który stanowi  b dzie za cznik do umowy.

XV. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

Zamawiaj cy nie da wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia umowy.

1. Zamawiaj cy wymaga zawarcia umowy zgodnie z wzorami umów zamieszczonymi w SIWZ,

odpowiednio do zadania.

2. Wype niaj c dyspozycj  art. 144 Pzp, Zamawiaj cy wskazuje i  dopuszcza mo liwo

wprowadzenia zmian w umowach w sytuacjach i na warunkach okre lonych w stanowi cych

za czniki do SIWZ wzorach umów odpowiednio do zada .

XVII. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania

o udzielenie zamówienia.

1. rodki ochrony prawnej przys uguj  Wykonawcy a tak e innemu podmiotowi, je eli ma lub mia

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós  lub mo e ponie  szkod  w wyniku naruszenia

przez Zamawiaj cego przepisów ustawy.

2. Odwo anie przys uguje wy cznie wobec czynno ci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu;

2) wykluczenia Odwo uj cego z post powania o udzielenie zamówienia;

 3) odrzucenia oferty Odwo uj cego.



12

3. Odwo anie powinno wskazywa  czynno  lub zaniechanie czynno ci Zamawiaj cego, której zarzuca

si  niezgodno  z przepisami ustawy, zawiera  zwi e przedstawienie zarzutów, okre la danie

oraz wskazywa  okoliczno ci faktyczne i prawne uzasadniaj ce wniesienie odwo ania.

4. Odwo anie wnosi si  do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc  wa nego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwo uj cy przesy a kopi  odwo ania Zamawiaj cemu przed up ywem terminu do wniesienia

odwo ania w taki sposób, aby móg  on zapozna  si  z jego tre ci  przed up ywem tego terminu.

6. Wykonawca mo e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo ania poinformowa

Zamawiaj cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno ci podj tej przez niego lub zaniechaniu

czynno ci, do której jest on zobowi zany na podstawie ustawy, na które nie przys uguje odwo anie

na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

7. W przypadku uznania zasadno ci przekazanej informacji Zamawiaj cy powtarza czynno  albo

dokonuje czynno ci zaniechanej, informuj c o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie

dla tej czynno ci.

8. Na czynno ci, o których mowa w pkt XVII.6 SIWZ nie przys uguje odwo anie, z zastrze eniem art.

180 ust. 2 ustawy.

9. Odwo anie wnosi si  w terminie 5 dni od dnia przes ania informacji o czynno ci Zamawiaj cego

stanowi cej podstaw  jego wniesienia – je eli zosta y przes ane w sposób okre lony w art. 27 ust. 2,

albo w terminie 10 dni – je eli zosta y przes ane w inny sposób.

10. Odwo anie wobec tre ci og oszenia o zamówieniu, a tak e wobec postanowie  specyfikacji istotnych

warunków zamówienia, wnosi si  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie

Zamówie  Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwo anie wobec czynno ci innych ni  okre lone w pkt. XVII.9 i XVII.10 SIWZ wnosi si  w

terminie 5 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o

powzi  wiadomo  o okoliczno ciach stanowi cych podstaw  jego wniesienia.

12. Pozosta e informacje dotycz ce rodków ochrony prawnej znajduj  si  w Dziale VI ustawy.

XVIII. Za czniki do SIWZ:

1. Formularz oferty – Za . nr 1 do SIWZ;

2. wiadczenie Wykonawcy w trybie atr.22 ust.1 ustawy – Za . nr 2 do SIWZ;

3. wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Za . nr 3 do SIWZ;

4. Zadanie 1

5. Zadanie 2
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Za cznik nr 1 do SIWZ
wzór formularza ofertowego : zadanie 1

(FORMULARZ – ZADANIE 1)

Morska S ba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewieckiego 10
81-340 Gdynia

Odpowiadaj c na publiczne og oszenie
Nazwa i adres Wykonawcy:… ………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………

Adres …………………….………………………………………………………………

Nr tel:……………………………………nr fax ……………..…………………………

Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Nr konta bankowego……………………………………………………………………..

sk adamy ofert
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na wiadczenie us ugi ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia
mienia i odpowiedzialno ci cywilnej, w podziale na zadania

znak post powania: NZ-NT/I/PN/04/13

Oferujemy wykonanie zadania nr 1:  Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych
Morskiej S by Poszukiwania i Ratownictwa, w pe nym rzeczowym zakresie okre lonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmuj cym ni ej wymienione rodzaje
ubezpiecze  (zadania):

1) Ubezpieczenie Odpowiedzialno ci Cywilnej posiadaczy pojazdów za szkody powsta e w
zwi zku z ruchem tych pojazdów.

2) Ubezpieczenie pojazdów l dowych od uszkodze  Autocasco i od kradzie y
3) Ubezpieczenie Nast pstw Nieszcz liwych Wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu.
4) Ubezpieczenie Moto – Assistance Polska

za: cen  brutto czna kwota sk adki ubezpieczeniowej brutto za okres 12 miesi cy ): ……………………...z

ownie:………………………………………………………………………………………..z w tym

podatek VAT w stawce: ………….

wiadczamy, e:
1. Przedmiot zamówienia wykonamy w termie okre lonym w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia
2. Cena oferty uwzgl dnia wszystkie elementy i koszty sk adaj ce si  na wykonanie przedmiotu

zamówienia i realizacj  przysz ego wiadczenia umownego.
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3. Akceptujemy warunki p atno ci okre lone przez Zamawiaj cego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

4. Zapoznali my si  z tre ci  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej
adnych zastrze  oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. Uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

6. Akceptujemy wzór umowy i zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrze eniem postanowie  Pzp dot. terminu zwi zania ofert .

7. Zamówienie wykonamy1:
a. samodzielnie
b. przy udziale podwykonawców, którym powierzymy do wykonania nast puj ce zakresy

zamówienia: ( nale y wpisa  opis zamówienia zleconego podwykonawcom- czynno ci)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

8. Zastrzegam / nie zastrzegam2 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) w odniesieniu
do informacji zawartych w  ofercie, i  nie mog  by  one udost pniane innym uczestnikom
post powania. Zastrze eniu podlegaj  nast puj ce informacje, stanowi ce tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

9. Korespondencj  w sprawie niniejszego post powania nale y kierowa  do:
Imi  i nazwisko………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………..
Nr tel:………………..………….…nr fax: …………………………………………

Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi ce jej integraln  cz  s :

…………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

 …………………………………………. ………………………………………..

 …………………………………………. ……………………………………….

 …………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

 …………………………………………. ………………………………………

Ofert  sk adamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………                                                               …………….…………………………
Miejscowo , data (czytelny podpis osoby lub osób upowa nionych

lub imienna piecz tka i podpis

1 Niepotrzebne skre li
2 W  przypadku  zastrze enia  w  ofercie  informacji   w  trybie  art.  8  ust.  3   ustawy  nale y  wymieni  informacje  zastrze one

stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa  oraz zabezpieczy  je  zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.
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(FORMULARZ – ZADANIE 2)

Morska S ba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewieckiego 10
81-340 Gdynia

Odpowiadaj c na publiczne og oszenie
Nazwa i adres Wykonawcy:… ………………………………………….………………

………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………

Adres …………………….………………………………………………………………

tel:……………………………………fax …………………..: …………………………

Powiat: ……………………………………. Województwo:…………………………..

NIP………………………………….REGON…………………………………………..

Nr konta bankowego……………………………………………………………………..

sk adamy ofert
w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na wiadczenie us ugi ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia
mienia i odpowiedzialno ci cywilnej, w podziale na zadania

znak post powania: NZ-NT/I/PN/04/13

Oferujemy wykonanie Zadania nr 2:  Ubezpieczeniu mienia i odpowiedzialno ci cywilnej Morskiej
by Poszukiwania i Ratownictwa, w pe nym rzeczowym zakresie okre lonym w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, obejmuj cym ni ej wymienione rodzaje ubezpiecze :
1) Ubezpieczenie Odpowiedzialno ci Cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe z tytu u posiadania

mienia  i  prowadzenia  dzia alno ci  l dowo  –  biurowej  z    wy czeniem  ryzyk  morskich  (tj.
zwi zanych z posiadaniem i eksploatacj  jednostek p ywaj cych oraz dzia alno ci MSPiR na
morzu) obj tych odr bnym ubezpieczeniem, Odpowiedzialno ci cywilnej pracodawcy

2) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarze  losowych
3) Ubezpieczenie mienia od kradzie y z w amaniem i rabunku
4) Ubezpieczenie sprz tu elektronicznego od wszystkich ryzyk

za: cen  brutto czna kwota sk adki ubezpieczeniowej brutto za okres 12 miesi cy ): ……………………...z

ownie:………………………………………………………………………………………..z w tym

podatek VAT w stawce: ………….

wiadczamy, e:
1. Przedmiot zamówienia wykonamy w termie okre lonym w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia
2. Cena oferty uwzgl dnia wszystkie elementy i koszty sk adaj ce si  na wykonanie przedmiotu

zamówienia i realizacj  przysz ego wiadczenia umownego.
3. Akceptujemy warunki p atno ci okre lone przez Zamawiaj cego w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia.
4. Zapoznali my si  z tre ci  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej

adnych zastrze  oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
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5. Uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

6. Akceptujemy wzór umowy i zobowi zujemy si  w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrze eniem postanowie  Pzp dot. terminu zwi zania ofert .

7. Zamówienie wykonamy3:
a. samodzielnie
b. przy udziale podwykonawców, którym powierzymy do wykonania nast puj ce zakresy

zamówienia: ( nale y wpisa  opis zamówienia zleconego podwykonawcom- czynno ci)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

8. Zastrzegam / nie zastrzegam4 w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) w odniesieniu
do informacji zawartych w  ofercie, i  nie mog  by  one udost pniane innym uczestnikom
post powania. Zastrze eniu podlegaj  nast puj ce informacje, stanowi ce tajemnic
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

9. Korespondencj  w sprawie niniejszego post powania nale y kierowa  do:
Imi  i nazwisko………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………..
Nr tel:………………..………….…nr fax: …………………………………………

Za cznikami do niniejszej oferty, stanowi ce jej integraln  cz  s :

…………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

 …………………………………………. ………………………………………..

 …………………………………………. ……………………………………….

 …………………………………………. ……………………………………….

 ………………………………………… ……………………………………….

 …………………………………………. ………………………………………

Ofert  sk adamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………                                                               …………….…………………………
Miejscowo , data (czytelny podpis osoby lub osób upowa nionych

lub imienna piecz tka i podpis

3 Niepotrzebne skre li
4 W  przypadku  zastrze enia  w  ofercie  informacji   w  trybie  art.  8  ust.  3   ustawy  nale y  wymieni  informacje  zastrze one

stanowi ce tajemnic  przedsi biorstwa  oraz zabezpieczy  je  zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.
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Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/04/13

Za cznik nr 2
do SIWZ

O  W I A D C Z E N I E

W Y K O N A W C Y

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty

okre lonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
- Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wiadczenie us ugi ubezpieczenia
komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialno ci cywilnej, w podziale na

zadania

UUcczzeessttnniicczz cc ww nniinniieejjsszzyymm ppoosstt ppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oo wwiiaaddcczzaamm,, ee

ssppee nniiaamm wwaarruunnkkii ddoottyycczz ccee::

1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli

przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania, tj. posiadania stosownego zezwolenia

na wykonywanie dzia alno ci ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w zakresie obejmuj cym przedmiot zamówienia

2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W przypadku spe nienia powy szych warunków z zastosowaniem powo ania si  na potencja

podmiotu trzeciego, do oferty do czam dokument wskazany w art. 26 ust. 2 Pzp.

……………………………                                         …………………………………………..
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy

   (lub piecz tka)                                              (osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2013 r.
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Znak sprawy: NZ-NT/I/ PN/04/13                                                                        Za cznik nr 3

                                                                                 do SIWZ

O  W I A D C Z E N I E

W Y K O N A W C Y

o braku podstaw do wykluczenia

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie  publicznych

w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego warto  szacunkowa
przekracza wyra on  w z otych równowarto  kwoty 14.000 euro i nie przekracza kwoty

okre lonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
- Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z pó n. zm.),

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wiadczenie us ugi ubezpieczenia
komunikacyjnego oraz ubezpieczenia mienia i odpowiedzialno ci cywilnej, w podziale na

zadania

UUcczzeessttnniicczz cc ww nniinniieejjsszzyymm ppoosstt ppoowwaanniiuu oo uuddzziieelleenniiee zzaammóówwiieenniiaa ppuubblliicczznneeggoo oo wwiiaaddcczzaamm,,

ee brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okoliczno ciach, o których mowa w art. 24

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (j. t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113

poz.759 z pó n. zm.)

……………………………                                 …………………………………………..
            Nazwa Wykonawcy                                                                 podpis Wykonawcy

   (lub piecz tka)                                              (osoby upowa nionej lub osób upowa nionych)

...............................dn. ..........................................2013 r.


