Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

I. Informacje ogólne.
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1c (fax 32 295 93 44), zwana w dalej
Zamawiającym zaprasza do składania ofert na:
na zakup ekranów informacyjnych oraz kiosków internetowych
dla Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, natomiast prowadzone jest w oparciu o „Wytyczne Instytucji
Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów
współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013”

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tj.:
- dla wyrobów, dla których w specyfikacjach technicznych zostało wskazane pochodzenie
dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych, co najmniej równych pod względem
cech jakościowych wyrobom wskazanym w specyfikacjach technicznych. Wykazanie
i udowodnienie równoważności oferty leży po stronie Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia
internetowych.

jest

na

zakup

ekranów

informacyjnych

oraz

kiosków
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1.

ZADANIE 1

Specyfikacja szczegółowa:

KIOSK INTERNETOWY

Obudowa:
 Wolnostojąca,
 Uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki
sterującej,
 Zapewniająca bezproblemowy dostęp do urządzeń w jej
wnętrzu oraz ich odpowiednią wentylację,
 Wysokość całkowita z trwale zamocowanym monitorem
130 cm,
 Podstawa ciężka, stabilna, zabezpieczająca urządzenie
przed wywróceniem,
 Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,
 Frontowa powierzchnia obudowy z możliwością
umieszczenia logo oraz napisu dostarczonego przez
Zamawiającego
Monitor:
 Ekran o wielkości minimum 17” LCD pochylony do
użytkownika pod kątem około 45 stopni,
 Ekran dotykowy odporny na zadrapania,

3 sztuki

Jednostka sterująca:
 Komputer z procesorem minimum Celeron D 440,
2GHz, 1GB RAM, 160GB HDD
Oprogramowanie:
 System operacyjny Windows XP lub Windows 7 (lub w
pełni równoważne)
 Oprogramowanie zarządzająco-sterujące urządzeniem o
funkcjonalności:
o Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie
oraz restarcie (rozdzielczość ekranu, liczba
kolorów).
o Zabezpieczenie dostępu do ustawień hasłem,
o Możliwość automatycznego wyłączenia oraz
restartu urządzenia o określonej godzinie,
o Klawiatura ekranowa z polskimi znakami
diakrytycznymi,
o Możliwość zablokowania klawiszy krytycznych
dla pracy systemu Windows
(CRTL+ALT+DEL itp.),
o Możliwość blokowania dostępu do stron WWW
i ograniczenie dostępu wyłącznie do
określonych,
o Automatyczne zamykanie otwartych okien i
programów w przypadku braku reakcji
użytkownika przez zaprogramowany czas
Gwarancja:
 Minimum 12 miesięcy gwarancji
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2.

ZADANIE 2

Specyfikacja szczegółowa:

KIOSK INTERNETOWY

Obudowa:
 Wolnostojąca,
 Uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki
sterującej,
 Zapewniająca bezproblemowy dostęp do urządzeń w jej
wnętrzu oraz ich odpowiednią wentylację,
 Wysokość całkowita z trwale zamocowanym monitorem
maksymalnie 110 cm,
 Podstawa ciężka, stabilna, zabezpieczająca urządzenie
przed wywróceniem,
 Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,
 Frontowa powierzchnia obudowy z możliwością
umieszczenia logo oraz napisu dostarczonego przez
Zamawiającego
Monitor:
 Ekran o wielkości minimum 17” LCD pochylony do
użytkownika pod kątem około 45 stopni,
 Ekran dotykowy odporny na zadrapania,

1 sztuka

Jednostka sterująca:
 Komputer z procesorem minimum Celeron D 440,
2GHz, 1GB RAM, 160GB HDD
Oprogramowanie:
 System operacyjny Windows XP lub Windows 7 (lub w
pełni równoważne)
 Oprogramowanie zarządzająco-sterujące urządzeniem o
funkcjonalności:
o Zaprogramowanie ustawień kiosku przy starcie
oraz restarcie (rozdzielczość ekranu, liczba
kolorów).
o Zabezpieczenie dostępu do ustawień hasłem,
o Możliwość automatycznego wyłączenia oraz
restartu urządzenia o określonej godzinie,
o Klawiatura ekranowa z polskimi znakami
diakrytycznymi,
o Możliwość zablokowania klawiszy krytycznych
dla pracy systemu Windows
(CRTL+ALT+DEL itp.),
o Możliwość blokowania dostępu do stron WWW
i ograniczenie dostępu wyłącznie do
określonych,
o Automatyczne zamykanie otwartych okien i
programów w przypadku braku reakcji
użytkownika przez zaprogramowany czas
Gwarancja:
 Minimum 12 miesięcy gwarancji
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ZADANIE 3

3.

EKRAN
INFORMACYJNY
TV SAMSUNG LE40C550
lub w pełni równoważny

2 sztuki

Specyfikacja szczegółowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Technologia wykonania ekranu: LCD
Rozmiar ekranu: 40”
Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 (Full HD)
Funkcja DLNA: tak (lub w pełni równoważna)
Łącza AnyNet: tak (lub w pełni równoważne)
Dodatkowe: uchwyt do mocowania ekranu na ścianie
Dodatkowe: rozwiązanie pozwalające na przesyłanie
obrazu ze źródła (komputer) jednocześnie na dwa ekrany
będące przedmiotem zamówienia – w tym do jednego
ekranu bezprzewodowo (około 50 metrów) lub
przewodowo poprzez sieć LAN
8. Gwarancja: minimum 24 miesiące gwarancji

III. Termin i miejsce wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Miejscem wykonania Zamówienia jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
ul. Cieplaka 1 c, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

IV. Koszty udziału w postępowaniu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym przygotowania oferty.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe
warunki:
a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymogami ustawowymi;
b) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zamówienia;
c) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu odbywać się
będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków udziału
w postępowaniu lub nie potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
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za pomocą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, będzie skutkować
wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz odrzuceniem jego oferty.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty, w oparciu, o które Zamawiający dokona
oceny spełnienia tych warunków:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, lub kopię w/w dokumentów poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez uprawnionych członków zarządu, pełnomocnika lub właściciela.
b) oświadczenie o spełnianiu warunków wzięcia udziału w postępowaniu – wzór stanowi zał.
2 do niniejszego zapytania;
3. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte
w nich informacje.

VI. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w ofercie, forma dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców
powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz oferty złożony w formie oryginału (Załącznik 1);
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone w formie oryginału
(Załącznik 2);
3) Formularz - Status prawny Wykonawcy złożony w formie oryginału (Załącznik 3);
4) Podpisany (parafowany) na każdej stronie przez osobę upoważnioną/uprawnioną Załącznik
nr 4 Wzór umowy, na znak przyjęcia zawartych w nim warunków;
5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, lub kopię w/w dokumentów poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez uprawnionych członków zarządu, pełnomocnika lub właściciela.
6) Ewentualne Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie X.3 niniejszego Zapytania
ofertowego.
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Uwaga!
W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jego prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości
w inny sposób, może on żądać przedstawienia oryginału lub kopii potwierdzonej przez
notariusza.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Wszelkiego rodzaju oświadczenie, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.
(tj. „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie,
z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji
za pomocą faksu, na numer podany w pkt I SIWZ. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone
w terminie, o ile ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została
niezwłocznie potwierdzona. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
dokumenty lub informacje, o których mowa powyżej faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Korespondencja przesłana pocztą za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie
zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i będzie uznana za wniesioną
w dniu zarejestrowania.
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Pytania Wykonawców winny być przekazywane na adres Zamawiającego w formie pisemnej,
faksem (nr faksu 032 / 295 93 44) lub na adres e-mail: rektorat@wsb.edu.pl.
Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące treści SIWZ
pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego, nie później niż
na 72h przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie
przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie
udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania.
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VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Pan
inż. Paweł Badura, tel. komórkowy 725 558 870 – od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem (nr faksu
Zamawiającego 032 / 295 93 44).

IX. Termin związania ofertą.
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą Zamawiający samodzielnie lub na wniosek Wykonawcy może
jednorazowo zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu
związania ofertą o okres nie dłuższy niż 30 dni. Na pytanie Zamawiającego
w powyższej kwestii Wykonawca winien udzielić pisemnej odpowiedzi. Zmiana
okresu ważności oferty nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów
przetargowych, a w szczególności ceny oferty.

X. Opis sposobu przygotowania oferty – forma oferty, treść oferty.
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się z informacjami zawartymi w SIWZ wraz
z załącznikami oraz przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego
tytułu względem Zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane. Każda karta oferty
powinna być zaparafowana lub podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki
w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby
Uprawnione. W przypadku składania oferty przez konsorcjum oraz we wszystkich
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przypadkach, gdy z przedstawionych dokumentów nie wynika upoważnienie osoby je
podpisującej do reprezentowania Wykonawcy, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo dla Osoby Upoważnionej, ze wskazaniem jego zakresu. Pełnomocnictwo
może także obejmować uprawnienia do zawarcia umowy.
4. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron (kartek) oraz oprawienie (zszycie) dokumentów
tworzących ofertę w sposób uniemożliwiający ich samoczynne wypięcie
(zdekompletowanie).
5. W przypadku oświadczeń i dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca
składa oprócz dokumentu jego tłumaczenie podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
6. Na ofertę składają się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem (załącznik nr 1 do SIWZ).
b) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2 do SIWZ).
c) Formularz - Status prawny Wykonawcy złożony w formie oryginału (załącznik nr 3
do SIWZ).
d) Podpisany (parafowany) na każdej stronie przez osobę upoważnioną/uprawnioną
Załącznik 4 do SIWZ - Wzór umowy, na znak przyjęcia zawartych w nim warunków;
e) Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu.
f) Załączniki w postaci dokumentów opisanych w SIWZ.
g) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub kopię w/w
dokumentów poświadczoną za zgodność z oryginałem przez uprawnionych członków
zarządu, pełnomocnika lub właściciela.
h) Ewentualne Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie X.3 niniejszego Zapytania
ofertowego.
7. Oferta zostanie przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do SIWZ lub na
kopiach zawierających dokładnie ich treść.
8. Oferta zostanie złożona w jednym egzemplarzu.
Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
kopercie oznaczonej napisem „Oferta na zakup ekranów informacyjnych oraz kiosków
internetowych ” – nie otwierać przed 14.09.2011 godz. 10.30” Na kopercie należy podać
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nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty przypadku
dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
10.
Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się
odpowiednio punkt powyższy SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić
zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

XI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać na adres: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
ul. Cieplaka 1 C, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Rektorat pokój 103.
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2011 r., o godz. 10.00
3. Za moment złożenia oferty uznaje się jej doręczenie przed upływem wskazanego terminu
na adres Zamawiającego.
4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
5. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadku tego
wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia
wymaganych, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.09.2011 r., w siedzibie Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1 C,
41-300 Dąbrowa Górnicza, na posiedzeniu zamkniętym.
2. Nie przewidziano możliwości zapoznania się z zawartością ofert dla osób postronnych.
3. Zamawiający poda do publicznej wiadomości – opublikuje na stronie internetowej
www.wsb.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne: nazwę (firmę) i adres Wykonawcy a
także informacje dotyczące ceny.
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XIII. Sposób obliczania ceny ofertowej.
Cena oferty musi obejmować należność za realizację całego przedmiotu zamówienia,
a w szczególności wszystkie środki, materiały, roboty oraz inne czynności i opłaty konieczne
do prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami. W cenie oferty muszą
zostać zawarte koszty konsultacji i szkoleń oraz gwarancji i serwisu. Ceny bez VAT i z VAT
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XIV. Opis kryteriów wyboru i sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Cena ofertowa – 100 %
2. Sposób oceny ofert wg powyższego kryterium:
a) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełnia
wymagania SIWZ.
b) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.
c) Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.
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XVI. Tryb wprowadzania zmian w dokumentach postępowania przez
Zamawiającego
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
1. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej
www.wsb.edu.pl.
2. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

XVII. Wzór umowy.
Z wykonawcą,

którego

oferta

zostanie

uznana

przez

Zamawiającego

za ofertę

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa - Załącznik nr 4 do SIWZ.

XVIII. Ogłoszenie wyników postępowania
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty.
2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie..
Informacje, o której mowa w ppkt 1, 2 i 3 zostaną zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.wsb.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
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Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku składania oferty przez konsorcjum Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
umowę konsorcjum przed terminem podpisania umowy zawieranej w wyniku
przeprowadzonego postępowania.

XX. Informacje dodatkowe.
1. Oferty częściowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Oferty wariantowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
3. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający informuje, iż w przypadku uzyskania dodatkowych środków
finansowych przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości niniejszego zamówienia.
4. Umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Płatności
Zamawiający zastrzega sobie 60 dniowy termin płatności faktury.
6. Inne.
Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania ostrożności i należytej staranności
przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia z uwagi na to, ze roboty wykonywane
będą na terenie obiektu będącego w stałym użytkowaniu. Wykonawca zobowiązany
będzie do wykonywania robót w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie lub utrata
już istniejącego mienia Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od
czasu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia do zakończenia przedmiotu
zamówienia.
W sprawach nie opisanych w niniejszych dokumentach stosuje się przepisy prawa
polskiego.
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XXI. Załączniki.
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy;
3. Załącznik nr 3 – Status prawny Wykonawcy;
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.

14
„Nowa jakość zarządzania – Zintegrowany system wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej”

