
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)

DLA
ZAMÓWIENIA

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym i nie podlega przepisom ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Realizowane jest na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług,
dostawę towarów i roboty budowlane” obowiązującego w Zakładzie Wodociągów i

Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.



I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o.
ul. Nad Kanią 77
63 - 800 Gostyń
NIP: 696-14-12-089
REGON: 410346735
tel. 65 572 94 30, fax 65 572 94 50

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zaproszenie do składania ofert, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)
Podstawa prawna: Art. 133 ust. 1 w/w ustawy.
Realizowane jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie usług,
dostawę towarów i roboty budowlane” obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Gostyniu Spółka z o.o.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dostawę kamery inspekcyjnej (wózek napędowy
z głowicą) do przeglądu przewodów kanalizacyjnych, o minimalnym zakresie pracy wózka z
głowicą DN 150 - DN 400.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wózek kamery inspekcyjnej:
• możliwość wprowadzenia wózka wraz głowicą kamery inspekcyjnej przez studnię

DN315,
• wózek wykonany z materiałów nierdzewnych,
• zewnętrzne elementy wykonane z materiałów nierdzewnych,
• wózek kołowy (minimum 4 koła) z napędem na wszystkie koła,
• wbudowany czujnik pomiaru spadków,
• uchwyt umożliwiający opuszczanie wózka w studni kanalizacyjnej,
• wózek napełniany azotem lub powietrzem,
• nadajnik częstotliwości do lokalizacji kamery,
• łamane złącze kablowe umożliwiające swobodne wprowadzenie wózka przez studnię

DN 315,
• wodoszczelność min. 1bar,
• pomiar ciśnienia w kamerze inspekcyjnej (wizualizacja poziomu ciśnienia w

oprogramowaniu inspekcyjnym).

2. Głowica kamery inspekcyjnej do rejestracji obrazu:
• oświetlenie LED wbudowane w głowicę z regulacji natężenia oświetlenia z poziomu

pulpitu operatora,
• zoom optyczny min. 10x,
• rozdzielczość min. 440 000 pixels
• automatyczne sterowanie ostrością - autofocus,
• ręczne sterowanie ostrością – manual focus,
• rotacja głowicy 360°,



• uchył głowicy 270°,
• zerowanie głowicy - funkcja automatycznego ustawienia głowicy do pozycji

początkowej,
• obudowa głowicy wykonana ze stopów lekkich,
• głowica napełniana azotem lub powietrzem,
• wodoszczelność min. 1bar,
• lasery do pomiaru szczelin,

3. Jednostka centralna:
• monitor LCD minimum 15 calowy o rozdzielczości min. 1366 x 768,
• zainstalowany system Windows 10,
• dysk twardy o pojemności min. 200 GB,
• pamięć RAM min. 4GB,
• procesor min. dwurdzeniowy,
• klawiatura QWERTY z touchpad lub możliwość podłączenia klawiatury do jednostki

centralnej,
• złącze USB do podłączenia zewnętrznej pamięci lub napędu CD/DVD,
• joystick do sterowania jazdą wózka przód/tył
• tempomat (automatyczna ciągła jazda wózka przód/tył)
• joystick do sterowania głowicą kamery inspekcyjnej - uchył, obrót,
• płynna regulacja prędkości jazdy wózka,
• płynna regulacja natężenia oświetlenia LED wbudowanego w głowicę inspekcyjną,
• płynna regulacja natężenia oświetlenia LED dodatkowego,
• regulacja prędkości zwijania windy,
• ręczna regulacja ostrości obrazu z kamery inspekcyjnej,

4. Winda kablowa:
• napęd windy elektryczny – synchroniczny z jazdą wózka,
• płynna regulacja prędkości i siły zwijania kabla,
• sprzęgło zabezpieczające kabel przed zerwaniem podczas zwijania kabla,
• kabel zwijany jest synchronicznie z jazdą wózka,
• elektroniczny wskaźnik wydawanego kabla z windy,
• wyłącznik awaryjny,
• manipulator jazdy wózka przód/tył,
• sterowanie ręczne zwijania kabla,

5. Kabel sterujący
• długość kabla min. 150 m,
• kabel wzmocniony kevlarem,
• złącze kabla sterowniczego od strony wózka kamery inspekcyjnej zabezpieczone

sprężyną zapobiegającą załamaniom,

6. Oprogramowanie inspekcyjne
• Język oprogramowania polski,
• kompatybilne z Windows 7, 8.1, 10
• wyświetlanie i rejestracja aktualnie pokonanego dystansu przez kamerę inspekcyjną,
• wyświetlanie i rejestracja aktualnej daty i godziny,
• wyświetlanie i rejestracja pomiarów czujnika spadków,
• rejestracja inspekcji wraz z pomiarem spadków na dysku twardym komputera,
• odtwarzanie inspekcji w oprogramowaniu inspekcyjnym,



• dodawanie opisów inspekcji zgodnie z normą PN-EN 13508-2 (możliwość dodania
własnego opisu),

• rejestracja zdjęć w trakcie nagrywania inspekcji,
• generowanie raportów z przeprowadzonych inspekcji
• export inspekcji - wraz z raportami na pamięć zewnętrzną (np. pendrive),
• nagrywanie inspekcji (wideo) wraz z raportami na płyty CD/DVD,
• program umożliwiający pomiar wielkości szczelin (lasery w głowicy)

7. Wyposażenie uzupełniające:
• dodatkowe zestawy kół wózka pozwalające na przeprowadzanie inspekcji w zakresie

pracy wózka kamery inspekcyjnej,
• dystanse kół umożliwiające przeprowadzanie inspekcji w zakresie pracy wózka kamery

inspekcyjnej,
• hak do opuszczania kamery inspekcyjnej - kompatybilny z uchwytem wózka – z linką o

długości min. 5m,
• rolka łamana zabezpieczająca kabel przed otarciem w kinecie,
• dodatkowe oświetlenie LED mocowane do wózka, w celu zapewnienia odpowiedniej

ilości światła w średnicach powyżej 200mm,

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
• gwarancja - 24 miesiące,
• autoryzowany serwis znajdujący się na terytorium Polski,
• szkolenie z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy sprzętu

potwierdzone certyfikatem,

IV. ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień dodatkowych i
uzupełniających.

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.  Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy
2. Termin dostawy - do 30 dni od dnia podpisania umowy

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedstawi dokumenty
świadczące o tym, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał trzy zamówienia
obejmujące swoim zakresem dostawę kamery inspekcyjnej o parametrach
odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IX. INFORMACJE O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE
MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) wykaz trzech dostaw wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia

postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
załączając dokumenty, że dostawy zostały wykonane należycie,

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w stosunku do
Wykonawców, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym
powyżej.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

X. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.



XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
b) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w SIWZ,
c) oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania

Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów,
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pełnomocnictwo dla osoby lub osób
upoważnionych do podpisania oferty (Pełnomocnictwo musi być złożone w formie
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii),

d) wzory dokumentów (formularze, wykazy, oświadczenia) dołączonych do SIWZ muszą
zostać wypełnione przez Wykonawcę lub mogą zostać przygotowane zgodnie z
załączonymi wzorami,

e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
f) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma oferty:
a) oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
b) całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie a strony oferty ponumerowane,
c) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do

wpisywanej przez siebie treści, muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione
do podpisania oferty,

d) dokumenty (formularze, wykazy, oświadczenia) sporządzone na podstawie wzorów
załączonych do SIWZ muszą być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty
wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Zgodność z oryginałem
stron kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/osoby upoważnione do
podpisania oferty,

e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi
uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

3. Zawartość oferty:
a) formularz oferty, (Załącznik Nr 1)
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 2)
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, (Załącznik Nr 3)
d) wykaz wykonanych dostaw (załącznik Nr 4)
e) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych),

(Załącznik Nr 5)
f) zaakceptowany wzór umowy, (Załącznik Nr 6)
g) Materiały dotyczące proponowanego przedmiotu zamówienia (dane techniczne wózka,

głowicy kamery, parametry jednostki sterującej, opis wyposażenia dodatkowego)
h) pozostałe wymagane dokumenty, o których mowa w SIWZ



XIII. WYJAŚNIENIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ:
a) 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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert,

b) zapytania mogą być składane pisemnie lub faksem, nie dopuszcza się składania zapytań
drogą elektroniczną,

c) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający umieści na swojej stronie
internetowej.

2. Zmiany w treści SIWZ:
a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający umieści na swojej stronie
internetowej,

b) każda zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców,
c) jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym
Wykonawców na swojej stronie internetowej.

XIV. PODWYKONAWSTWO

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części wykonania zamówienia podwykonawcom.

XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Rafał Żaboklicki (tel. 65 572 94 46),
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

XVI. MIEJSCE, TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę w zamkniętej kopercie z opisem:
Nazwa Zamawiającego
Oferta na: " Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu przewodów kanalizacyjnych”
Nazwa i siedziba Wykonawcy
należy złożyć do dnia 25.04.2016 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o.o., ul. Nad Kanią 77, 63 - 800 Gostyń
(sekretariat).

XVII. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę,
zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.



Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo
oznaczyć dopiskiem "ZMIANA".

3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy
składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę należy dodatkowo oznaczyć dopiskiem
"WYCOFANIE".

XVIII. MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT

1. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
2. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny w sposób określony w formularzu

ofertowym.
Określona cena musi być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

3. Cena obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

XXI. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego
kryterium: cena - 100%

2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według
następującego wzoru:

najniższa cena brutto
Cena = ------------------------------------- x 100% x 100 pkt.

cena brutto oferty badanej
3. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie

wykluczonych z postępowania i które nie zostaną odrzucone.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o
podane kryterium oceny.

XXII. UZUPEŁNIENIE OFERTY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy w terminie
przewidzianym do składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń
lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez



Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w
którym upłynął termin składania ofert.

XXIII. OCENA OFERT

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

2. Ocena ofert przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i
oświadczeń, jakie Wykonawca przedstawił w swej ofercie.

XXIV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, jeżeli:
a) otwarto ich likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców,

którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego,

b) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,

c) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
b)  została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

XXV. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,

którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby
i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją za kryterium oceny ofert,

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne,
4. Terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta.

XXVI. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH
W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa z Wykonawcą, kórego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zostanie
zawarta nie wcześniej niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu
określonego w ppkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona
tylko jedna oferta.



3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XXVII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

3. W przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 1 Regulaminu, zostały złożone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie,

4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,

5. Postępowanie obarczone jest wadą.

XXVIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie.

2. Zamawiający dopuszcza składanie w/w dokumentów za pomocą faksu, w takim przypadku
każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W/w dokumenty obligatoryjnie wymagają niezwłocznego potwierdzenia w formie
pisemnej.

4. Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli dotarły do Zamawiającego przed
upływem wyznaczonego terminu.

5. Dokumenty uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki
sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią tj. w dni i godziny pracy Zamawiającego (od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00).

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Załączniki do SIWZ:

1. formularz oferty (Załącznik Nr 1)
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2)
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3)
4. wykaz wykonanych dostaw - załącznik Nr 4
5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dla osób fizycznych)

(Załącznik Nr 5)
6. wzór umowy (Załącznik Nr 6)

Gostyń, dnia 12.04.2016 r.



Sporządziła komisja przetargowa

/-/ Podpisy członków komisji
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