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1. Informacje o Zamawiającym i informacje ogólne  

1.1 Zamawiający: Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  

 

Adres korespondencyjny Zamawiającego:  

 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 

Kancelaria Ogólna - parter 

01-015 Warszawa 

tel.: (22) 597-30-80 

e-mail: przetargi@krrit.gov.pl 

strona internetowa: www.krrit.gov.pl 

 

Godziny pracy Zamawiającego:  poniedziałek - piątek      815 - 1615   

 

Uwaga: wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia należy kierować 
na ww. adres. W przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku 
zachowania przez Wykonawców powyższego wymogu.  

 

1.2 Dokumenty przetargowe udostępniane Wykonawcom:  

Wykonawca otrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„Specyfikacją” lub skrótem „SIWZ”, wraz z załącznikami:  

1) załącznik nr 1.1 – opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia, 

2) załącznik nr 1.2 – opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia, 

3) załącznik nr 1.3 – opis przedmiotu zamówienia dla części III zamówienia, 

4) załącznik nr 1.4 – opis przedmiotu zamówienia dla części IV zamówienia, 

5) załącznik nr 2 –      Istotne postanawiania umowy, 

6) załącznik nr 3.1. – wykaz osób w ramach kryterium „Doświadczenie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” dla części I, 

7) załącznik nr 3.2. – wykaz osób w ramach kryterium „Doświadczenie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” dla części II, 

8) załącznik nr 3.3. – wykaz osób w ramach kryterium „Doświadczenie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” dla części III, 

9) załącznik nr 3.4. – wykaz osób w ramach kryterium „Doświadczenie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” dla części IV, 

10) załącznik  nr 4   –   formularz oferty,  

11) załącznik nr 5  – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

12) Załącznik nr 6    –   wykaz osób na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, 

mailto:przetargi@krrit.gov.pl
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13) Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej. 

 

1.3 Słowniczek pojęć użytych w niniejszej Specyfikacji:  

Ustawa lub Pzp lub 
ustawa Pzp 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

Rozporządzenie lub 
rozporządzenie MR 

rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1126) 

Zamawiający lub Biuro 
KRRiT 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

część  część zamówienia: I, II, III, IV 

OPZ opis przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem 
postępowania, stanowiący odpowiednio do części zamówienia 
Załącznik nr 1.1 - 1.4 do  SIWZ 

IPU lub istotne 
postanowienia umowy 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego 
przedmiotem postępowania, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ; 
IPU są wspólne dla wszystkich części zamówienia, z wyjątkiem § 1, 
którego treść jest odrębna dla każdej z części zamówienia 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

2.1 Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest 
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Pzp i przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji, wg procedury 
określonej dla wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 144.000 euro.  

2.2 Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

 

3. Sposób porozumiewania się Stron  

3.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 
r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca lub  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U.  z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). Zamawiający 
preferuje komunikacje przy użyciu poczty elektronicznej na adres: 
przetargi@krrit.gov.pl (w tytule: postępowania na wykonanie analiz – poprzez 

mailto:przetargi@krrit.gov.pl
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monitoring – programów radia i telewizji publicznej – nr postępowania 
ZP/4/DMP/2018) . 

3.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej 
Strony potwierdzi fakt ich otrzymania. 

3.3 W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę ze wskazanego w pkt 3.2 SIWZ 
obowiązku, Zamawiający uzna, że  oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz 
informacji dotarły do Wykonawcy w dniu i godzinie jego nadania oraz były czytelne. 

3.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę 
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej. 

3.5 Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień na zapytania dotyczące treści niniejszej 
SIWZ kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 

3.6 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 
adresu lub adres poczty elektronicznej. Korespondencja skierowana na ostatnio 
podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie złożoną temu Wykonawcy.  

3.7 Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:  

 Pani Monika Bartold – w zakresie formalno-prawnym. 

  

4. Opis przedmiotu zamówienia  

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów 
radia i telewizji publicznej. 

4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4.3 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

a) część I zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów 
wyspecjalizowanych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Kultura, TVP Historia oraz 
programu TVP Polonia, 

b) część II zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów 
regionalnych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Olsztyn, TVP Białystok, TVP Opole, TVP 
Wrocław, TVP Łódź, TVP Szczecin, 

c) część III zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – ogólnokrajowych 
programów Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program Czwórka,  

d) część IV zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów 
regionalnych radia publicznego – Radio Gdańsk, Radio Pomorza i Kujaw, Radio 
Kielce, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Olsztyn, Radio Szczecin, Radio Wrocław. 

4.4 Każda z analiz wymienionych w pkt 4.3 lit. a)-d) musi być wykonana dwukrotnie  
(w transzach), a w przypadku TVP Polonia jednokrotnie. 

4.5 Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.  

4.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania 
zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym odpowiednio  
do części zamówienia Załącznik nr 1.1 - 1.4 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach 
umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.  
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4.7 Zamawiający wymaga, aby zarówno Wykonawca jak i osoby, skierowane do realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności wskazane na potwierdzenie warunku 
udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.2 SIWZ nie znajdowały się  
w sytuacji konfliktu interesu względem któregokolwiek nadawcy programu 
poddawanego analizie w ramach niniejszego zamówienia. W przypadku konfliktu,   
o którym mowa wyżej, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną na zasadach 
określonych w § 10 ust. 6 IPU. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo  
do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 8 IPU. 
 
Przez konflikt interesu, o którym mowa powyżej, Zamawiający rozumie  
w szczególności przypadek pozostawania Wykonawcy lub osoby skierowanej do 
realizacji przedmiotu zamówienia z nadawcą lub członkami organów nadawcy lub 
udziałowcami/akcjonariuszami nadawcy w: 

1) związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 
drugiego stopnia włącznie; 

2) takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa 
lub obowiązki; 

3) stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do 
bezstronności Wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

4) stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie 3 lat 
poprzedzających zawarcie Umowy. 

4.8 Oznaczenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:  

79313000-1 – Realizacja usług kontrolnych  

 

5. Termin wykonania zamówienia  

Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 kwietnia 2019 roku, w 
tym: 

5.1.  termin wykonania analiz programów nadawanych w II kwartale wraz z raportem i 
prezentacją oraz analizy programów nadawanych w III kwartale 2018 wraz z raportem i 
prezentacją: 

1)   dla części I - do 45 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego 
materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy – w 
odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych 
w II kwartale 2018 r., a 30 dni od daty przekazania przez Zamawiającego 
materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 IPU – w odniesieniu do analizy 
obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w III kwartale 2018 r; 

2)   dla części II - do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiającego 
materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 IPU – w odniesieniu do analizy 
obejmującej nagrania tygodniowych programów nadanych w II i III kwartale  
2018 r; 

3)   dla części III - do 30 dni kalendarzowych od daty przekazania przez 
Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 IPU –  
w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów 
nadanych w II i III kwartale 2018 r.; 
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4)   dla części IV - do 45 dni kalendarzowych od daty przekazania przez 
Zamawiającego materiałów, o których mowa w § 4 pkt 1 IPU –  
w odniesieniu do analizy obejmującej nagrania tygodniowych programów 
nadanych w II i III kwartale 2018 r. 

         - nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2018 r.   

5.2.  realizacja pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, tj. prezentacja przed KRRiT 
wyników monitoringu oraz naniesienie w raportach uzupełnień wskazanych przez 
Członków KRRiT i nadawców, których programy były poddane analizie a także 
sporządzenie odpowiedzi na zastrzeżenia zgłaszane przez nadawców  -  do dnia 
15.04.2019 r. 

  

6. Opis sposobu obliczenia ceny  

6.1 W formularzu oferty Wykonawca, oddzielnie dla każdej z części zamówienia, dla której 
składa ofertę, podaje zryczałtowane wynagrodzenie netto, wartość podatku VAT oraz 
cenę brutto za realizację całości przedmiotu danej części zamówienia. 

6.2 Wykonawca dokonuje obliczenia ceny oferty – dla każdej z części zamówienia odrębnie 
– poprzez doliczenie do wynagrodzenia netto kwoty podatku VAT w wysokości 
obowiązującej stawki tego podatku. 

6.3 W przypadku, w którym wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego 
(w treści formularza oferty), wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku VAT. 

6.4 Dla danej części zamówienia, cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu 
oferty zawierać musi wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do 
wykonania przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia, na zasadach 
określonych w IPU, w tym koszty związane z prezentacją, a także przygotowaniem 
odpowiedzi/wyjaśnień nadawcom. Cena brutto podana w ofercie jest stała w okresie 
realizacji zamówienia i nie podlega waloryzacji.  

6.5 Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 
r. Nr 84, poz. 386 ze zm.) i ustalona zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. z dnia 15 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1830) 

6.6 Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o 
podatku od towarów i usług (tj. z dnia 26 maja 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221ze zm.). 
Ustalenie prawidłowej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie uzna 
za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku VAT. 

6.7 Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane  
w złotych polskich.  

 

7. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu  

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
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7.1.1  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz  
              ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

7.1.2. spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej  
i  zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub 
będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
przedmiotowego zamówienia (będą odpowiedzialne za wykonanie analizy,  
a w szczególności za kontrolę jakości prowadzenia monitoringu i sporządzenia 
raportu z wyników analizy), posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie  
i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj.: 

a) dotyczy części I (wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów 
wyspecjalizowanych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Kultura, TVP Historia oraz TVP 
Polonia) – co najmniej 2 (dwiema)  osobami, z których każda: 

 legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na jednym  
z kierunków: socjologia, polonistyka, medioznawstwo, dziennikarstwo, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, oraz 

 brała udział w co najmniej 2 (dwóch) badaniach polegających  
na monitoringu programów telewizyjnych,  

 co najmniej 1 (jedna) z ww. osób posiada doświadczenie w prowadzeniu 
badań ilościowych i jakościowych programów telewizji; 

b) dotyczy części II (wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów Telewizji 
Polskiej S.A. - TVP Olsztyn, TVP Białystok, TVP Opole, TVP Wrocław, TVP Łódź, 
TVP Szczecin) – co najmniej 2 (dwoma) osobami, z których każda: 

 legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na jednym z 
kierunków: socjologia, polonistyka, medioznawstwo, dziennikarstwo, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, oraz 

 brała udział w co najmniej 2 (dwóch) badaniach polegających na 
monitoringu programów telewizyjnych, 

 co najmniej 1 (jedna) z ww. osób posiada doświadczenie w prowadzeniu 
badań ilościowych i jakościowych programów telewizji; 

c) dotyczy części III zamówienia (wykonanie analiz – poprzez monitoring – 
ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program 
Czwórka) – co najmniej 2 (dwoma) osobami, z których każda: 

 legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na jednym z 
kierunków: socjologia, polonistyka, medioznawstwo, dziennikarstwo, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, oraz 

 brała udział w co najmniej 2 (dwóch) badaniach polegających na   
monitoringu programów radiowych, 

 co najmniej 1 (jedna) z ww. osób posiada doświadczenie w prowadzeniu 
badań ilościowych i jakościowych programów radiowych; 

d) dotyczy  części IV zamówienia (wykonanie analiz – poprzez monitoring – 
programów regionalnych radia publicznego: Radio Gdańsk, Radio Pomorza  
i Kujaw, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Olsztyn, Radio Szczecin, 
Radio Wrocław) – co najmniej 5 osób, z których każda: 
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 legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na jednym  
z kierunków: socjologia, polonistyka, medioznawstwo, dziennikarstwo, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, oraz 

 brała udział w co najmniej 2 (dwóch) badaniach polegających  
na monitoringu programów radiowych, 

 co najmniej 1 (jedna) z ww. osób posiada doświadczenie w prowadzeniu 
badań ilościowych i jakościowych programów radia. 

 

Uwaga: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi 
wykazać spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do 
każdej z części zamówienia odrębnie. Nie dopuszcza się wskazania przez 
Wykonawcę tych samych osób do realizacji więcej niż jednej części zamówienia.  

 

7.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 7.1.2 SIWZ dla danej części 
zamówienia musi spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy 
Wykonawcy łącznie.  

7.3 Ocena spełnia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.2. SIWZ dla 
danej części zamówienia oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1.1. 
SIWZ zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń. Zamawiający 
dokona wstępnej oceny na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych  
w pkt 9 SIWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń winno jednoznacznie wynikać,  
że Wykonawca spełnia ww. warunki oraz nie podlega wykluczeniu.  

7.4 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:  

7.4.1.  którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w pkt 7.1.2 SIWZ; 

7.4.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24  

ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp; 

7.4.3.   wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

7.5    Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

7.6  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 7.1.2. SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. W takim przypadku: 

7.6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia; 
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7.6.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

7.6.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 7.6 
powyżej, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca  w terminie określonym przez 
Zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolność techniczną lub zawodową, o której mowa  
w pkt 7.6 SIWZ. 

7.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

 

8 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: 

Zamawiający z przedmiotowego postępowania wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt ustawy PZP tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez 
sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. z dnia 12 lipca 2017 r. Dz.U. z 
2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po 
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 listopada 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) 

 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonego  
w pkt 7.1.2. SIWZ oraz wskazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ubiegający 
się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 
9.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 

załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu; 

9.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie, którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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9.1.3.  W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych, Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. W tym celu Wykonawca winien  przedłożyć: 

9.1.3.1. zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

9.1.3.2.  inne dokumenty (np. umowa Wykonawcy z podmiotem, o którym mowa  
 w 9.1.3. SIWZ, określające w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego. 
Ww. dokumenty wymagane są w celu oceny, czy Wykonawca polegający na 
zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów. Dokumenty określone w pkt 9.1.3.2. SIWZ nie są 
wymagane, o ile dokument określony w pkt 9.1.3.1. SIWZ będzie potwierdzał, 
że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, oraz że stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, a jego treść będzie zawierała informacje, o których mowa  
w pkt 9.1.3.2. a)-c) SIWZ. 

9.2.    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza w 
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1.1. SIWZ informacje dotyczące tych 
podmiotów. 

9.3.  Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.  
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
dokumentów i oświadczeń:  

9.3.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy. 
Uwaga: 
W przypadku Wykonawców: 

a) wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument wskazany wyżej,  
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; 
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b) polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, dokument wskazany wyżej,  Wykonawca 
składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 

9.3.2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 
jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do ewentualnego wykorzystania 
przy sporządzaniu tego dokumentu służy załącznik nr 6 do SIWZ. 

9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 9.3.1. SIWZ 
składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu,  
o którym mowa w pkt 9.4 wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokument musi być wystawiony w terminie analogicznym jak wskazany w pkt 9.4  
powyżej. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 
dokumentu. 

9.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Do sporządzania 
oświadczenia służy załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9.6.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów wymienionych  
w pkt 9.3. - pkt 9.5. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty.  

9.7.  W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,  
o których mowa w pkt 9.3. - pkt 9.5. SIWZ, które znajdują się w posiadaniu 
Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia 
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okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych 
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

9.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 

9.9.   Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub innych 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.  25 ust. 1 ustawy, 
lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

9.10 Oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ muszą spełniać 
określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r, poz. 1126) 
zwanego dalej rozporządzeniem ws dokumentów. 

10.    Informacja dla wykonawców, którzy wspólnie składają ofertę   

10.1.   Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.  

10.2.  Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej),  
z którego wynika takie pełnomocnictwo, powinno być załączone do oferty i zawierać  
w szczególności wskazanie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego  
umocowania. 

10.3.  Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej 
notarialnie za zgodność z oryginałem. Podpisy na dokumencie muszą być złożone 
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we 
właściwym rejestrze lub ewidencji. 

10.4.   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców są poświadczane za 
zgodność z oryginałem przez danego Wykonawcę lub ustanowionego Pełnomocnika 
do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia w postępowaniu albo do reprezentowania tych Wykonawców w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia 
publicznego.  

10.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie  
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.  
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11.    SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.  

11.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na  
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku. Zapytanie należy kierować zgodnie z przewidzianą w 
SIWZ formą porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, w tym w 
szczególności na adres poczty elektronicznej: przetargi@pfron.org.pl. W przypadku, 
gdy Wykonawca wybierze formę pisemną, zapytanie należy umieścić w zamkniętej 
kopercie z napisem: 

„PILNE – zapytanie do komisji przetargowej na  
wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej  

– nr postępowania ZP/4/DPM/2018” 

i przesłać na adres: 

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9 

01-015 Warszawa 

Kancelaria Ogólna – parter 

11.2.   Pytania należy przesyłać pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1.1. SIWZ 
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: 
przetargi@krrit.gov.pl W temacie pisma należy podać tytuł postępowania. 

11.3.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści 
na stronie internetowej Zamawiającego. 

11.4.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ.  Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na 
stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Każda wprowadzona 
przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się częścią SIWZ. 

11.5.  Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

11.6. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści stosowną 
informację na stronie internetowej Zamawiającego. 

11.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w niniejszym 
postępowaniu. 

 

mailto:przetargi@krrit.gov.pl


 14 

 

12 Termin związania ofertą  

12.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

12.2. 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. 

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

 

13 Opis sposobu przygotowania oferty  

13.1. Oferta musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i być zgodna 
z treścią SIWZ. 

13.2. Ofertę stanowi: 
13.2.1. wypełniony i podpisany Formularz Oferty sporządzony zgodnie  

z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 
13.2.2.    wykaz osób w zakresie kryterium oceny ofert  – „Doświadczenie osób, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, sporządzony zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 3.1 do SIWZ (dla części I), załącznik nr 3.2 
do SIWZ (dla części II), załącznik nr 3.3 do SIWZ (dla części III) lub załącznik nr 
3.4 do SIWZ (dla części IV) do SIWZ. Powyższe wykazy Wykonawca składa do 
każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę.   
Uwaga: W przypadku niezłożenia ww. wykazu wraz z ofertą lub gdy wykaz ten 
będzie niekompletny, będzie zawierał błędy lub informacje w nim zawarte 
budzą wątpliwości Zamawiającego, wykaz osób w zakresie kryterium oceny 
ofert nie będzie podlegał uzupełnieniu, poprawieniu lub złożeniu na 
podstawie w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

13.3.  Do oferty należy dołączyć: 
13.3.1.  Oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ. w zakresie skazanym  

w załączniku nr 5 SIWZ; 
13.3.2.     Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; 
13.3.3.    Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.1.3. powyżej – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu. 
13.4. Wykonawca, zgodnie z zapisami pkt 9.5 SIWZ, przekaże Zamawiającemu bez wezwania 

ze strony Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

13.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze 
sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej 
Wykonawcy, albo przez pełnomocnika Wykonawcy. 

13.6.  Oświadczenia, o których mowa w pkt 9 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych 
podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

13.7.  Dokumenty, o których mowa w pkt 9 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa  
w pkt 13.6 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem. 
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13.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem). 

13.9.  Oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1.1 niniejszej SIWZ należy złożyć w formie 
pisemnej. 

13.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

13.11. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 

13.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu ws dokumentów, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

13.13.  Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie. 
13.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws dokumentów,  
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia  tłumaczenia dokumentów 
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez 
Zamawiającego dokumentów. 

13.15. Wszelkie skreślenia, poprawki, których w ofercie dokonał Wykonawca muszą być 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

13.16.  Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
13.17. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem  nieważności. 
13.18.  Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
13.19. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były trwale ze sobą 

połączone, kolejno ponumerowane. Wszystkie strony oferty oraz dokumenty  
i oświadczenia, powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 

13.20. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
Wskazane jest, aby informacje te były umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 
Uwaga: Zaleca się, aby uzasadnienie, o którym mowa powyżej było sformułowane  
w sposób umożliwiający jego udostępnienie innym uczestnikom postępowania.  

13.21. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych 
wymagań będą obciążały Wykonawcę. 

13.22. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany lub 
wycofanie złożonej oferty są skuteczne wówczas, gdy zostały dokonane przed 
upływem terminu składania ofert. 

13.23. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do treści 
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Zmiany do oferty 
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muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzeć 
dopiskiem „ZMIANA”, kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opisać napisem 
„zmiana nr …”. 

13.24. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia  
podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą 
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 
UWAGA:  

 Do składania oświadczenia (ZMIANA lub WYCOFANIE oferty) należy dołączyć 
stosowny dokument potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej 
oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy; 

 Z uwagi na wartość postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
Zamawiający informuje, iż oferty pierwotnie złożone, które następnie zostały 
wycofane lub zmienione, nie zostaną zwrócone Wykonawcy, chyba że 
Wykonawca złoży stosowny wniosek. Mając na uwadze powyższe, 
Zamawiający nie będzie brał tych ofert pod uwagę przy otwarciu ofert oraz 
przy ocenie ofert. 

 

14.     Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz weryfikacja ofert  

14.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie 
np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:  

„Oferta na wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radia i telewizji 
publicznej – nr postępowania ZP/4/DMP/2018 

Nie otwierać przed 23 maja 2018 r. o godz. 1100”  

oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty 
jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert  
w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. W przypadku składania oferty za 
pośrednictwem firmy kurierskiej zewnętrzne opakowanie oferty (np. firmowa koperta 
firmy kurierskiej) winno być również oznaczone w sposób umożliwiający 
przyporządkowanie oferty do niniejszego postępowania, tj. co najmniej nazwą lub 
numerem postępowania. 

14.2 Oferty należy składać w opakowaniach opisanych w pkt 14.1 SIWZ,  
w siedzibie Zamawiającego – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Skwer kard.  
S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, Kancelaria Ogólna Biura KRRiT, do dnia  
23 maja 2018 r. do godziny 1000.  

14.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 maja 2018 r. o godzinie 1100  
w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej A1 na antresoli.  

14.4 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data  
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką 
pocztową lub kurierską. 

14.5 Ofertę złożoną po terminie, o którym mowa pkt 14.2 SIWZ zostanie zwrócona na 
zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 
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14.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.7 Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy i adresy Wykonawców oraz 
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

14.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ 

 informacje wskazane w art. 86 ust. 5 ustawy. 
14.9 W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. 
14.10 Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie  

z kryteriami oceny ofert określonym w pkt 15 niniejszej SIWZ. 
14.11 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie oraz w SIWZ i uzyska największą liczbę punktów 
zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. 

 

15.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty  

15.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagą: 

Kryterium Waga  

Cena „C” 60 % 

Doświadczenie członków zespołu dedykowanego do 
realizacji zamówienia „D”  

40 % 

15.2 Kryterium – cena „C” - waga 60 % (60% = 60 pkt) (dotyczy każdej części 
zamówienia). 

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, 
który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 4 do SIWZ), natomiast 
pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną 
zgodnie z poniższym wzorem: 

C = (Cn : Cb)  x  100 pkt  x  40% 

gdzie:  

Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,  

Cb – cena brutto oferty badanej; 

15.3 Kryterium – Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia „D” – waga 40% (40% = 40 pkt). 

 Oferta Wykonawcy w ww. kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

 Punkty w tym kryterium, zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych  
w załączniku nr 3.1 (dla części I), załączniku nr 3.2 (dla części II), załączniku nr 3.3. (dla 
części III) lub załączniku nr 3.4 do SIWZ w ramach: 

15.3.1. Podkryterium – Doświadczenie w sporządzaniu raportu z monitoringu „DR” – 
waga 20% (20% = 20 pkt) .  

a) Sposób przyznawania punktów w Części I: 
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 W ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 
punktów. Zamawiający przyzna po 2 punkty za każde dodatkowe doświadczenie 
polegające na byciu autorem lub współautorem raportu z monitoringu 
programów telewizyjnych każdej z 2 (dwóch) osób skierowanych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Weryfikacja ww. doświadczenia osób skierowanych  
do realizacji zamówienia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych  
w Tabeli nr 1 załącznika nr 3.1. do SIWZ. Osoby wskazane w ramach podkryterium 
powinny być tymi samymi osobami, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie 
warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1.2 lit a) SIWZ. 

Jeśli łączne doświadczenie polegające na byciu autorem lub współautorem 
raportu z monitoringu programów telewizyjnych dwóch osób skierowanych do 
realizacji zamówienia przedstawione w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 3.1 SIWZ 
przekroczy 10 oferta Wykonawcy w tym podkryterium otrzyma maksymalną 
liczbę punktów (20 pkt).  
Uwaga: 

 w przypadku nie złożenia wykazu osób w  (Załącznika nr 3.1.) w zakresie 
Tabeli nr 1 wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów; 

 w przypadku błędów, braków, niepełnych informacji itp. w wykazie osób, w 
zakresie informacji będących podstawą przyznania punktów w ramach 
powyższego kryterium, wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu lub 
poprawieniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na etapie 
oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
zawartych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 ustawy Pzp. 

b) Sposób przyznawania punktów w Części II: 
 W ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 

punktów. Zamawiający przyzna po 2 punkty za każde dodatkowe doświadczenie 
polegające na byciu autorem lub współautorem raportu z monitoringu 
programów telewizyjnych każdej z 2 (dwóch) osób skierowanych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Weryfikacja ww. doświadczenia osób skierowanych do 
realizacji zamówienia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w 
Tabeli nr 1 załącznika nr 3.2. do SIWZ. Osoby wskazane w ramach podkryterium 
powinny być tymi samymi osobami, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie 
warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1.2 lit b) SIWZ. 
Jeśli łączne doświadczenie polegające na byciu autorem lub współautorem 
raportu z monitoringu programów telewizyjnych dwóch osób skierowanych do 
realizacji zamówienia przedstawione w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 3.2 SIWZ 
przekroczy 10, oferta Wykonawcy w tym podkryterium otrzyma maksymalną 
liczbę punktów (20 pkt).  
Uwaga: 

 w przypadku nie złożenia wykazu osób w  (Załącznika nr 3.2.) w zakresie 
Tabeli nr 1 wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów; 

 w przypadku błędów, braków, niepełnych informacji itp. w wykazie osób, w 
zakresie informacji będących podstawą przyznania punktów w ramach 
powyższego kryterium, wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu lub 
poprawieniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na etapie 
oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
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zawartych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 ustawy Pzp. 

c) Sposób przyznawania punktów w Części III: 
 W ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 

punktów. Zamawiający przyzna po 2 punkty za każde dodatkowe doświadczenie 
polegające na byciu autorem lub współautorem raportu z monitoringu 
programów radiowych każdej z 2 (dwóch) osób skierowanych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Weryfikacja ww. doświadczenia osób skierowanych do 
realizacji zamówienia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w 
Tabeli nr 1 załącznika nr 3.3. do SIWZ. Osoby wskazane w ramach podkryterium 
powinny być tymi samymi osobami, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie 
warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1.2 lit c) SIWZ. 
Jeśli łączne doświadczenie polegające na byciu autorem lub współautorem 
raportu z monitoringu programów radiowych dwóch osób skierowanych do 
realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 
3.3 SIWZ przekroczy 10, oferta Wykonawcy w tym podkryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów (20 pkt).  
Uwaga: 

 w przypadku nie złożenia wykazu osób w  (Załącznika nr 3.3.) w zakresie 
Tabeli nr 1 wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów; 

 w przypadku błędów, braków, niepełnych informacji itp. w wykazie osób, w 
zakresie informacji będących podstawą przyznania punktów w ramach 
powyższego kryterium, wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu lub 
poprawieniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na etapie 
oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
zawartych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 ustawy Pzp. 

d) Sposób przyznawania punktów w Części IV: 
W ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 
punktów. Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każde dodatkowe doświadczenie 
polegające na byciu autorem lub współautorem raportu z monitoringu 
programów radiowych każdej z 5 (pięciu) osób skierowanych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Weryfikacja ww. doświadczenia osób skierowanych do 
realizacji zamówienia zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w 
Tabeli nr 1 załącznika nr 3.4. do SIWZ. Osoby wskazane w ramach podkryterium 
powinny być tymi samymi osobami, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie 
warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1.2 lit d) SIWZ. 
Jeśli łączne doświadczenie polegające na byciu autorem lub współautorem 
raportu z monitoringu programów radiowych pięciu osób skierowanych do 
realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w Tabeli nr 1 w Załączniku nr 
3.4 SIWZ przekroczy 20, oferta Wykonawcy w tym podkryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów (20 pkt).  
Uwaga: 

 w przypadku nie złożenia wykazu osób w  (Załącznika nr 3.4.) w zakresie 
Tabeli nr 1 wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów; 

 w przypadku błędów, braków, niepełnych informacji itp. w wykazie osób, w 
zakresie informacji będących podstawą przyznania punktów w ramach 
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powyższego kryterium, wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu lub 
poprawieniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na etapie 
oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
zawartych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 ustawy Pzp. 

 
15.3.2.Podkryterium – Doświadczenie w przygotowaniu metodologii badania „DM” – 

waga 20% (20% = 20 pkt) .  

a) Sposób przyznawania punktów w Części I: 
 W ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 

punktów. Zamawiający przyzna po 2 punkty za każde dodatkowe doświadczenie 
polegające na przygotowaniu metodologii badania programów telewizyjnych 
każdej z 2 (dwóch) osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Weryfikacja ww. doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia 
zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w Tabeli nr 2 załącznika  
nr 3.1. do SIWZ. Osoby wskazane w ramach podkryterium powinny być tymi 
samymi osobami, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie warunku udziału  
w postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1.2 lit a) SIWZ. 
Jeśli łączne doświadczenie polegające na przygotowaniu metodologii badania 
programów telewizyjnych dwóch osób skierowanych do realizacji przedmiotu 
zamówienia przedstawione w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 3.1 SIWZ przekroczy 10, 
oferta Wykonawcy w tym podkryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów 
(20 pkt).  
Uwaga: 

 w przypadku nie złożenia wykazu osób w  (Załącznika nr 3.1.) w zakresie 
Tabeli nr 2 wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów; 

 w przypadku błędów, braków, niepełnych informacji itp. w wykazie osób, w 
zakresie informacji będących podstawą przyznania punktów w ramach 
powyższego kryterium, wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu lub 
poprawieniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na etapie 
oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
zawartych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 ustawy Pzp. 

b) Sposób przyznawania punktów w Części II: 
 W ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 

punktów. Zamawiający przyzna po 2 punkty za każde dodatkowe doświadczenie 
polegające na przygotowaniu metodologii badania programów telewizyjnych 
każdej z 2 (dwóch) osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Weryfikacja ww. doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia 
zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w Tabeli nr 2 załącznika  
nr 3.2. do SIWZ. Osoby wskazane w ramach podkryterium powinny być tymi 
samymi osobami, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie warunku udziału  
w postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1.2 lit b) SIWZ. 
Jeśli łączne doświadczenie polegające na przygotowaniu metodologii badania 
programów telewizyjnych dwóch osób skierowanych do realizacji przedmiotu 
zamówienia przedstawione w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 3.2 SIWZ przekroczy 10, 
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oferta Wykonawcy w tym podkryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów 
(20 pkt).  

Uwaga: 

 w przypadku nie złożenia wykazu osób w  (Załącznika nr 3.2.) w zakresie 
Tabeli nr 2 wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów; 

 w przypadku błędów, braków, niepełnych informacji itp. w wykazie osób, w 
zakresie informacji będących podstawą przyznania punktów w ramach 
powyższego kryterium, wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu lub 
poprawieniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na etapie 
oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
zawartych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 ustawy Pzp. 

c) Sposób przyznawania punktów w Części III: 
 W ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 

punktów. Zamawiający przyzna po 2 punkty za każde dodatkowe doświadczenie 
polegające na przygotowaniu metodologii badania programów radiowych każdej 
z 2 (dwóch) osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Weryfikacja ww. doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia 
zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w Tabeli nr 2 załącznika  
nr 3.3. do SIWZ. Osoby wskazane w ramach podkryterium powinny być tymi 
samymi osobami, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie warunku udziału  
w postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1.2 lit c) SIWZ. 

Jeśli łączne doświadczenie polegające na przygotowaniu metodologii badania 
programów radiowych dwóch osób skierowanych do realizacji przedmiotu 
zamówienia przedstawione w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 3.3 SIWZ przekroczy 10, 
oferta Wykonawcy w tym podkryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów 
(20 pkt).  

Uwaga: 

 w przypadku nie złożenia wykazu osób w  (Załącznika nr 3.3.) w zakresie 
Tabeli nr 2 wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów; 

 w przypadku błędów, braków, niepełnych informacji itp. w wykazie osób, w 
zakresie informacji będących podstawą przyznania punktów w ramach 
powyższego kryterium, wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu lub 
poprawieniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na etapie 
oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
zawartych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 ustawy Pzp. 

d) Sposób przyznawania punktów w Części IV: 

W ramach tego podkryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 
punktów. Zamawiający przyzna po 1 punkcie za każde dodatkowe doświadczenie 
polegające na przygotowaniu metodologii badania programów radiowych każdej 
z 5 (pięciu) osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja 
ww. doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia zostanie 
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dokonana na podstawie informacji zawartych w Tabeli nr 2 załącznika nr 3.4. do 
SIWZ. Osoby wskazane w ramach podkryterium powinny być tymi samymi 
osobami, które Wykonawca wykaże na potwierdzenie warunku udziału w 
postępowaniu o którym mowa w pkt 7.1.2 lit d) SIWZ. 

Jeśli łączne doświadczenie polegające na przygotowaniu metodologii badania 
programów radiowych pięciu osób skierowanych do realizacji przedmiotu 
zamówienia przedstawione w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 3.4 SIWZ przekroczy 20, 
oferta Wykonawcy w tym podkryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów 
(20 pkt).  

Uwaga: 

 w przypadku nie złożenia wykazu osób w  (Załącznika nr 3.4.) w zakresie 
Tabeli nr 2 wraz z ofertą, Wykonawca otrzyma w tym kryterium 0 punktów; 

 w przypadku błędów, braków, niepełnych informacji itp. w wykazie osób, w 
zakresie informacji będących podstawą przyznania punktów w ramach 
powyższego kryterium, wykaz ten nie będzie podlegał uzupełnieniu lub 
poprawieniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp na etapie 
oceny ofert. Zamawiający przyzna punkty na podstawie informacji 
zawartych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 87 
ust. 2 ustawy Pzp. 

15.3.3. Wykonawca, w kryterium „Doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia „D” w każdej z części może otrzymać maksymalnie 40 
punktów zgodnie z poniższym wzorem:  

 

D = DR + DM 

gdzie: 

D –    suma punktów przyznana w kryterium – Doświadczenie osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia „D”; 

DM –   punkty przyznane w podkryterium - Doświadczenie w sporządzaniu raportu 
z monitoringu „DR” ; 

DM – punkty przyznane w podkryterium - Doświadczenie w przygotowaniu      
metodologii badania „DM”. 

15.4 Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert w każdej części stanowić będzie 
suma liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów w danej części. 
Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 

LP = C + D 

gdzie LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę. 

15.5 Obliczenia w każdym z kryteriów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

15.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej  
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,  Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  Wykonawcy 



 23 

 

składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali w 
złożonych ofertach. 

 

16.     Wadium  

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

18. Badanie ofert i udzielenie zamówienia. 

18.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SIWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni 
wszystkie postawione w niniejszej SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę 
punktów spośród rozpatrywanych ofert. 

18.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

18.3. Zamawiający poprawi w ofercie, w szczególności: 

18.3.1. oczywiste omyłki pisarskie;  

18.3.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 

18.3.3. inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

18.5. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

18.5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

18.5.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

18.5.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

18.5.4. unieważnieniu postępowania  

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-
przetargach/. 

 

http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/
http://www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/
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19.     Umowa  

19.1. Umowa zostanie zawarta dla każdej części zamówienia odrębnie według IPU 
stanowiącego Załącznik nr 2 do Specyfikacji, w treści odpowiedniej do danej części 
zamówienia. 

19.2. Wykonawca akceptuje treść IPU na wykonanie danej części zamówienia, dla której 
składa ofertę, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.  

19.3. Postanowienia umowy ustalone w IPU nie podlegają negocjacjom. Przyjęcie przez 
Wykonawcę postanowień IPU stanowi jeden z wymogów ważności oferty.  

19.4. Przed podpisaniem umowy z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę wspólną, 
Zamawiający wprowadzi do umowy postanowienia o solidarnej odpowiedzialności tych 
Wykonawców. 

19.5. Warunki zmiany Umowy zostały zawarte w IPU (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

 

20.    Środki ochrony prawnej  

20.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki 
odwoławcze zgodnie z działem VI – środki ochrony prawnej i w terminach określonych 
dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

20.2. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.  

20.3. Ze względu na to, że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp odwołanie przysługuje 
wyłącznie wobec czynności: 

20.3.2. określenia warunków udziału w postepowaniu; 

20.3.3. wykluczenia odwołującego z postepowania o udzielenie zamówienia; 

20.3.4. odrzucenia oferty odwołującego; 

20.3.5. opisu przedmiotu zamówienia; 

20.3.6. wyboru najkorzystniejszej oferty.   

20.4. W związku z tym ,że wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, terminy na wniesienie 
odwołania określają art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy, art. 182 
ust. 3 pkt  2 ustawy, art. 182 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 lit. a ustawy Pzp. 

20.5. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 20.1 SIWZ są odwołanie oraz skarga 
do sądu. 

20.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu 
regulowane są w art. 198a - 198g ustawy Pzp. 
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21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

21.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany 
będzie przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

21.1.1. przedłożyć, w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, 
umowę regulującą ich współpracę (umowy konsorcjum). Umowa taka powinna 
określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie przedmiotu zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum 
(obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 
z jego członków do czasu wykonania zamówienia; 

21.1.2. przekazać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wypełnienia treści 
Umowy oraz wskazać osobę/osoby uprawnione do zawarcia Umowy wraz z 
dokumentami uprawniającymi do zawarcia Umowy, o ile nie wynika to ze 
złożonych wraz z ofertą dokumentów 

21.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu Umowy muszą posiadać ze sobą 
stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania Umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

21.3. O terminie i miejscu podpisania Umowy Zamawiający poinformuje wybranego 
Wykonawcę pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

21.4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 

21.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

22. PODWYKONAWSTWO. 

22.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

22.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający 
żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Ofertowym) części 
zamówienia, których  wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania 
przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 

22.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

22.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
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23. Dodatkowe informacje. 

23.1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 

23.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

23.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

23.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  
pkt 6 ustawy. 

 


