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tel:

SPECYF'TKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dzierizawalqczy dosylowych dla sygnalu Polskiego Radia Rzesz6w S.A.

Podstawa prawna: ustawa

z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wier( publicznych,
zwan dalej pzp lub ustaw4
(t.j. D2.U,2019.1843)

Postgpowanie o udzielemazam6wienia publiczne9o prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego
Szacunkowa wartoSc zam6wienia nie przekracza kwoty, o kt6rej mowa w art. 11 ust.S pzp.

termin skladania ofert: 18.11.2019 r. godz,12:00
termin otwarcia ofert: 18.11.2019 r. godz. 12:10
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1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego.
Polskie Radio Rzesz6w SA z siedzib4 w Rzeszowie przy ulicy Zamkowej 3,
Konto bankowe: 29 12402614 1111 0000 3959 0325
NIP: 813-00-14-447
REGON: 690271718
Postanowieniem S4du Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego z dnia 19.12,2002 r. Polskie Radio Rzesz6w S.A. zostalo wpisane do Krajowego Rejestru
Sadowego - Rejestru Przedsigbiorc6w pod numerem KRS: 0000144370.
Adres do korespondencji: Polskie Radio Rzesz6w S.A.
ul. Zamkowa 3
35-032 Rzesz6w
Faks do korespondencji w sprawie zam6wienia: +48 017 8627 877
E-mail do korespondencj i w sprawie zam6wieni a: mar co @r adio,rzeszow.pl

2. Tryb udzielenia zam6wienia.
Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci nieprzekraczaj1cej
kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.S ustawy Prawo zam6wieh
publicznych -tekst jednolity z dnia 16.10.2018 r. (Dz.U. 2018 , 1986 ze zmianami)

3. Opis przedmiotu zamriwienia.
Przedmiotem zam6wienia jest usluga dzieri,awy l4czy dosylowych dla sygnalu Polskiego Radia
Rzesz6w S.A. do 8 nadajnik6w naziemnych.
Szczegotowy opis przedmiotu zam6wieni a zaw iera zal4cznik nr 1 do SIWZ.
Zamaw iaj4cy ni e dopuszcza mozliwo Sc skladani a o feft r6wno waznych.
4. Termin wykonania zam6wienia.
Usluga powinna by6 wykonywana w okresie 36 miesigcy, od 1 stycznia 2020r, do 31 grudnia2O22r.
Techniczne uruchomienie wraz z poziomowaniem i sprawdzeniem dzialania systemu dosylu najp62niej 16 grudnia 2019 r.

5. Opis warunkriw udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunk6w.
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegai sig wykonawcy,kt6rzy:
S.l.Spelniaj4 warunki zawarte w art. 22 ust, I pzp oraz nie podlegaj4 wykluczeniu na podstawie art.

24ust.li5pzp.
S.2.Posiadajq status przedsigbiorcy telekomunikacyjnego, potwierdzony wpisem do rejestru
przedsigbiorstw telekomunikacyj nych.
5.3. Ocena spelniania powylszych warunk6w bqdzie dokonana na podstawie i oSwiadczeh, o kt6rych

mowawpunkcie6SIWZ.
5.4 Zgodnie z art.24aaUstawy, Zamawiaj4cy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy
Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
o5wiadczeri lub dokument6w, jakie maj4 dostarczyd wykonawcy
potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu.
6JZamaw iajqcy 24da zlo Zeni a nastgpuj 1cy ch o Swi adcz eri lub dokument6w :

6, Wykaz

w

celu

6.1.1.Aktualnego odpisu z wlaSciwego rejestru albo aktualnego zaSwi adczenia o wpisie do ewidencji
dzialalnoSci gospodarczej, jeleli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub zgloszenia do
ewidencji dzialalnoici gospodarczej, wystawionego nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uptrywem
terminu skladania ofert;
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wystawionego nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania oferl;
6.1.3 Aktualnego zaiwiadczenia wtraSciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzaj1cego,2e
wykonawcanie zalega z oplacaniem podatk6w, lub zaiwiadczenia, Ze uzyskal przewrdziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozloienie na raty zalegjych platnoSci lub wstrzynanie w caloSci
wykonania decyzji wlaSciwego organu - wystawionego nie wczeSniej niz 3 miesiqceprzed uplywem
terminu sktradania ofert;
6,1,4 aktualnego zaSwiadczenia wlaSciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeh Spolecznych
potwierdzaj?cego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i
spotreczne, lub potwierdzenia, 2e uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlohenie na raty zaleglych platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wla6ciwego
organu - wystawionego nie wczeSniej niz 3 miesiqceprzed uplywem terminu skladania ofert
6.1.5. OSwiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy, wedlug wzoru stanowi4ce go zal1cznik nr 2 do SIWZ, oSwiadczenie Wykonawcy
o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.24 ust. 1 i arl.24 ust. 5 pzp, wg. wzoru
stanowi4cego zalqcznik nr 3 do SIWZ.
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenra na stronie internetowej Zamawiajqcego informacji, o kt6rej
mowa w art. 86 ust. 5 pzp (Zamawiajqcy zamielci powyLsz4 informacjg w dniu, w kt6rym uplyr,va
termin skladania ofert albo nastgpnego dnia roboczego) - oSwiadczenia o przynalelnoSci albo braku
przynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsument6w (tekst jednolity DzU,2019.369 ze mianami), o ktorej mowa w
arl.24 ust. 1 pkt 23 Ustawy - zgodnego w treSci z ZaLqcznrkiem Nr 4 do SIWZ.
W przypadku, w kt6rym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego zostanie zlolona
tylko jedna ofefta, a Wykonawca nie dopelni obowi4zku okreSlonego powyzej - Zamawiaj4cy nie
bgdzie dokonywal czynnoSci wezwania do uzupelnienia oSwiadczenia o przynaleznoSci albo braku
przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, bowiem brak takiego oSwiadczenia nie moae w takim
przypadku nawet potencjalnie wplynqi na konkurencjg w postgpowaniu, a co za tym idzie nie
wywoluje dla Wykonawcy ujemnych skutk6w prawnych, nie jest tez w tym kontekScie dokumentem
niezbgdnym do przeprowadzenia postgpowania oraz listg podmiot6w nalez4cych do tej samej grupy
kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uzp, albo informacjg o tym, ze Wykonawca nie
nale?y do grupy kapitalowej wg. zalqcznika nr 4 do SIWZ;
6.1.5.1.W przypadku Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wienia,
Zamawiajq,cy uzna, ze spelniaj4 oni warunki udziatru w postEpowaniu wymienione w art, 22 ust. l,
pzp, jeizeli spelniajq je tqczme. Dotyczy to r6wniez spelniania warunku, o kt6rym mowa w punkcie
5.2. SIWZ, potwierdzanym dokumentem, o kt6rym mowa w punkcie 6,1.2. SIWZ. W przypadku
wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie zam6wteniakaldy z wykonawc6w nie moZe
podlegai wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zam6wienia.
6.1.5.2.Od Wykonawc6w, ktorzy dla spelnienia warunku, o kt6rym mowa w art, 22 usf. I pkt 2
ustawy bgd4 korzystali z udostgpnionego przez inne podmioty potencjalu technicznego i os6b
zdolnych do wykonania zam6wienia, zamawrajqcy Zqda zlohenia pisemnego zobowiqzania tych
podmiot6w.
6.2,W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, Wykonawcy
zobowiqzani s4 wskazai pelnomocnika, stosownie do postanowieri art. 23 ust. 2 ustawy, a ponadto
kazdy z nich powinien zalqczyt oSwiadczenia i dokumenty wymienione w punktach 6.1,1 6.1.5SIWZ,
6.3.Do dokument6w, skladanych przez Wykonawc6w, ktorzy majq siedzibg lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej majq zastosowanie przepisy
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29lipca2016r. (Dz. U. 2016 poz. 1726 ze zmianami) w
sprawie rodzajow dokument6w, jakich mohe zqdac zamawiajqcy od wykonawcy, w postgpowaniu o
udzielenie zam6wienia.
6.4.Dokumenty musz4 by6 sktadane w formie oryginalu lub kopii poSwiadczonej za zgodnolc z
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oryginalem ptzez Wykonawcg.
6.5.Dokumenty sporz1dzone w jgzyku obcym musz4 byd zLo1one wraz z t\umaczeniem na jqryk
polski, poSwiadczo tW przez wykonawcg.

T.Informacje o sposobie porozumiewania sig zamawiaj4cego z wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczeri lub dokument6w oraz wskazanie osoby uprawnionej do
kontaktowania sig z wykonawcami.
7.1. Ofertg wraz ze wszystkimr zalqczonymi do niej oSwiadczeniami i dokumentami sklada sig, pod
rygorem niewaznoSci, w formie pisemnej.
T,Z.Zamawiajqcy ustala, 2ew przedmiotowym postgpowaniu oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, zwane dalej korespondencj1, zamawiaj4cy i wykonawcy przekazuj4 pisemnie lub
drog4 elektroniczn4.

7.2.1. Jeheli Zamawraj1cy lub Wykonawca przekazuje korespondencjg faksem lub drog4
elektroniczn4, kahda ze stron na Zqdame drugiej niezwlocznie potwierdza, tq sam4 drog4, fakt jej
otrzymania.
7.2.Osob4 uprawnion4 do kontaktowania sig z wykonawcami jest Gl6wny In?ynier Polskiego Radia
Rzesz6w S.A. - Jacek Kgdzierski
-tel:
017 87-50-510
-e-mail: iacek@radio.rzeszow.pl

8.Wymagania dotycz4ce wadium.
Zamawrajqcy nie :uzalezniaudzialu w postgpowaniu od wniesienia wadium.
9.Okres zwi4zania ofert4.
Okres zwtEzanta ofert4 wynosi 30 dni. Bieg okresu zwiqzania ofert4 rozpoczyua sig wraz zuplywem
terminu skladania ofert.

oferty, oSwiadczefi oraz dokument6w - wymogi formalne
10.1 Oferta musi obejmowai caloSd przedmiotu zam6wienia i by6 sporzqdzona zgodnie z nrniejsz4
SIWZ i treSci4 okreSlon4 w Formularzu oferty, stanowi4cym zal1cznik nr 5 do SIWZ.
10.2 Wykonawca ma prawo zloZy| tylko jedn4 ofertg. JeSli Wykonawca zloZy wigksz4 liczbE ofert
lub oferly zawrerajEce rozwr1zania alternatywne lub oferty wariantowe, spowoduje to odrzucenie
10. Przygotowanie

wszystkich ofert zlohonych przez Wykonawcg.
10.3 Oferla orazwszelkie dokumenty wymagane w SIWZ musz4 spetrniai nastgpujqce wynogi:
10.3.1 dokumenty stanowi4ce ofertg, okreSlone w pkt 11.1 SIWZ (r6wniez sporz4dzane przez
Wykonawca na zal4czonych do SIWZ wzorach), musz4 byi podpisate przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy wymienione we wtraSciwym rejestrze lub ewidencjibqdl umocowane
przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa;
10.3,2 oriwiadczenia, o kt6rych mowa w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dma26 lipca 2076 r. w
sprawie rodzaj6w dokument6w, jakich mole 24dac zamawiajEcy od wykonawcy w postgpowaniu o
udzielenie zam6wieni a (Dz. U . z 2016 r, poz. 7726 ze zmianami), dotyczEce Wykonawcy skladane
s4 w oryginale; dokumenty wynikaj4ce z rozporzEdzenia, inne niz oSwiadczenia, nale?y zloiryc w
oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoi;C z oryginalern przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy wylienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencjib4d? umocowane
przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa;
10.3.3 w przypadku, gdy Wykonawcg reprezentuje pelnomocnik do oferty musi byi zalqczone
pelnomocnictwo, w oryginale albo kopii poSwiadczonej notarialnie, okreSlaj4ce jego zakres
i podpisane ptzez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we wlaSciw)rm
rejestrze lub ewidencji;
10.3.4 oferta musi by6 zlohona w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci;
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10.3.5 o5wiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia musi byc zlohone w formie pisemnej.
10.4 Wszystkie miejsca, w kt6rych Wykonawca nani6sl zmiany powinny byi podpisaneprzez osoby

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji
b4d2 umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrgbnego
pelnomocnictwa.
10.5 Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym, muszq byi skladane wraz z ich tiumaczeniem na
jqzyk polski,
10.6 Wykonawca, nie p62niej niz w terminie skladania ofert, ma prawo zastrzec informacje
stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. W takim przypadku jest zobowiqzany wykazac, i2 zastrzelone informacje stanowi4
tajemnicg przedsigbiorstwa oraz oznaczyc zastrzezone informacje w spos6b wyralnie okreslaj4cy
wolg ich utajnienia. Zaleca sig aby zastrzehone informacje zostaly zlohone w oddzielnej wewngtrznej
koperci e z oznakowaniem,,T aj e mni c a pr z e d s i g b i o r s tw a" .
10.7 W przypadku, w ktorym Wykonawca zaslrzeZe informacje stanowiqce tirjemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na etapie
realizowania wezwania do uzupelnienia dokument6w albo wezwania do wyjaSnienia dokument6w
albo wezwania do wyjaSnienia treSci oferty albo wezwania do wyjaSnien dotyczqcych element6w
oferty maj4cych wplyw na wysokoSi ceny, postanowienia pkt 10.6 stosuje sig odpowiednio.
11. Oferta oraz dokumenty

i oSwiadczenia wymagane w postgpowaniu

ll.lWykonawca zobowi4zany jest zloiLy(. w terminie wskazanym w pkt 12.1 SIWZ i w formie
okre5lonej w specyfikacji:
11.1.1 oferlg, na kt6r4 sklada sig Formul arz oferly, zgodny w treSci z Zalqcznikiem nr 5 do SIWZ,
ll.l.2 pelnomocnictwo, w oryginale albo kopii po5wiadczonej notarialnie , w przypadku, gdy ofertg
lub zalqczone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we wlaSciw)rm rejestrze lub
ewidencji do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku skladania oferty wsp6lnej;
11.1.3 oSwiadczenie o braku przeslanek do wykluczenia (zgodne w treSci z Zalqcznikiem Nr 3 do
SIWZ), aktualne na dziei skladania ofert, celem wstgpnego potwierdzenia, 2e Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 usl. 7 i art.24 ust.5 Ustawy.
W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o zam6wienie przez Wykonawc6w, oSwiadezenre o braku
przeslanek do wykluczenia (zgodne w treSci z Zal4cznikiem Nr 3 do SIWZ), aktualne na dzieh
skladania ofeft, celem wstgpnego potwierdzenia, Zekaldy z Wykonawcow ubiegaj4cych sig wsp6lnie
o zam6wienie nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art, 24 ust. 1 i art.24 ust, 5 pkt
1 Ustawy w zakresie, w kt6rym kaZdy znich wykazuje brak podstaw wykluczeniazpostgpowania sklada kazdy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie,
11.2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zam6wienia Wykonawcy w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 5
pzp, Wykonawca kt6rego oferta zostala najwyZej oceniona, zobowi4zany bgdzie do zloZenia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiaj4cego, nie kr6tszym nit 5 dni, nastgpuj4cych
dokumentdw:
11,2,1 odpisu z wlaiciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci
gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagajE wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 Ustawy;
11.2.2 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj4cego informacji,,
o kt6rej mowa w aft, 86 ust. 5 Ustawy(Zamawiajqcy zamieSci powyaszqinformacjg w dniu, w ktorym
uplyr,va termin skladania ofert albo nastgpnego dnia roboczego) - oSwiadczenia o przynaleznoSci albo
braku przynalelnoSci do tej samej grupy kapitaiowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsument6w (tj, Dz, U. 2019.369 ze zmianami), o ktorej mowa w art. 24
ust. I pkt 23 Ustawy - zgodnego w treSci z Zal4cznikiem Nr 4 do SIWZ.
W przypadku, w ktorym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego zostanre zloZona
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tylko jedna oferta, a Wykonawca nie dopelni obowi4zku okre5lonego powyzej - Zamawiaj?cy nre
bEdzie dokonywal czynnoSci wezwanie do uzupelnienia oSwiadczenia o przynale2noSci albo braku
przynalelnoSci do tej samej grupy kapitalowej, bowiem brak takiego oSwiadczenia nie mole w takim
przypadku nawet potencjalnie wplyn46 na konkurencjg w postgpowaniu, a co za tym idzie nie
wyr,voluje dla Wykonawcy ujemnych skutk6w prawnych, nie jest tez w tym kontekScie dokumentem
niezbgdnym do przepro w adzenia po stgpowania.
ll,3 Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSi skladania oferty przez dw6ch lub wigcej Wykonawc6w
(w ramach oferty wspolnej w rozumieniu art. 23 Ustawy)pod warunkiem, 2e taka oferta spelniai
bgdzie nastgpuj 4ce wymagania :
11.3.1 Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie s4 zobowi4zani do ustanowienia Pelnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarciaumowy
w sprawie przedmiotowego zam6wienia publicznego.
l1.3.2.Pelnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spolki cywilnej)z ktorego
wynika takie pelnomocnictwo, powinno byt zalqczone do oferty i zawierac w szczeg6lnoSci
wskazanie: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, kt6rego dotyczy; ustanowionego
Petrnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
11.3.3 Dokument okreSlony w pkt 11.3.2 SIWZ musi byi zloircny w formie okreSlonej w pkt 11,1.2
SIWZ. Podpisy na dokumencie muszq byd zlohone przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy wymienione we wlaSciwynn rejestrze lub ewidencji.
ll.3.4Kahdy z Wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie obowi4zany jest do wykazaniabraku podstaw
do wykluczeniaz postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. W tym przypadku dokumenty
wymienione w pkt 1L2.I-11.2.2 SIWZ skladaj4 wszyscy Wykonawcy.
11.3.5 Dokumenty okreSlone w pkt 11.1,3 SIWZ muszq byc zlohoneprzezkaldego z Wykonawc6w
skladaj4cych ofertg wsp61n4.
11.3.6 W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia, kopie
dokument6w dotycz4cych danego Wykonawcy s4 po6wiadczane za zgodnoSc z oryginalem przez
tego Wykonawcg lub ustanowionego Pelnomocnika do reprezentowania Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia w postgpowaniu albo do reprezentowania tych
Wykonawc6w w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam6wienia
publicznego.

11.3.7 Wszelka korespondencja prowadzona bEdzie przez Zamawraj4cego wyl4cznie

z

Pelnomocnikiem, kt6rego adres nalezy wpisai w Formularzu oferty.

l2.Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
l2.l.Ofertg naleZy zloZyc do dnia 18.11.2019 roku do godz.12:00 w sekretariacie,,Polskiego Radia
Rzesz6w" S.A., 35-032Rzesz6w, ul. Zamkowa 3.
l2.2,Oferly zlolone po wyznaczon)rm terminie zostan4 zwr6cone bez otwierania po uplywie terminu
do wniesienia odwolania.
l2.3.Otwarcie ofert nast4pi w dniu 18.11.2019 roku. o godz. 12210 w gabinecie Gl6wnego In?yniera
,,Polskiego Radia Rzesz6w" S.A., 35-032Rzeszow, ul. Zamkowa 3.
l?.4.Podczas otwarcia ofert zamawiajqcy poda fiazwy i adresy wykonawc6w oraz informacje
dotyczEce ceny oferty.
"'13.Opis sposobu obliczania ceny.
13.1.Cena oferty powinna uwzglgdniai wynagrodzenie wykonawcy oraz wszelkie ewentualne
podatki i oplaty (tzw. cena brutto).
13.2.Ceng oferty nale?y obliczyc i podai w spos6b przedstawiony w formularzu ofertowym
(zalqcznik nr 5 do SIWZ).
13.3.Cena oferty musi byi podana w zlotych polskich.
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14. Opis kryteri6w, kt6rymi zamawiajqcy bgdzie sig kierowal przy wyborze oferty, wrarz z
podaniem znaczenia tych kryteririw i sposobu oceny ofert.
14.1. Zamawiaj4cy dokona oceny oferty, oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wedlug
nastgpuj4cych zasad:
14.2. Opis kryteri6w, ktorymi Zamawiajqcy bgdzie sig kierowal przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenta tych kryteri6w i sposobu oceny ofert :
l4,2,l,Zajedyne kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiajEcy przyjmuje ceng.
l4.2.3.Waga kryterium ceny: 100%;
L4,2,4.Cena stanowi lqcznq oplatg ryczaltowq za uslugg emisji programu zamawiajqcego,
emitowanego z obiektu nadawczego w czasie trwania umowy, czyli w okresie 12 miesigcy.
l4,2,S,Kazda z ofert zostanie oceniona w skali 1O0-punktowej wedlug nastgpuj4cego wzoru:
1ry:1QQ*(CN:Ca)

gdzie: W - wartoSi punktowa obliczona do dw6ch miejsc po przecinku,
CN - cena oferty najkorzystniejszej (najtariszej),
Ce - cena oferty badanej.
14,2,6,2a najkorzystniejsz4 oferlg zostanie uznana oferta, kt6ra otrzyma 100 punkt6w.
gdzie: W - warloSi punktowa obliczona do dw6ch miejsc po przecinku,
Cu - cena oferly najkorzystniejszej (najtariszej),
Ce - cena oferty badanej.
14.3, Za najkorzystniejszq ofertE, zastanie uznana oferta, ktoru otrzyma najwigkszqliczbg punkt6w.
l4,4.Jeleli zostanie zlohona oferta, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowi 4zku podatkowego
zamawiajq,cego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug w zakresie dotyczqcym
wewn4trzwsp6lnotowego nabycia towar6w, zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, ktory mialby obowi4zek wplacic zgodnie z
obowi qzuj 4cymi przepisami.
l4,S,Zamawiaj4cy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
15. Informacje o formalnoSciach, jakie powinny zostad dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
15.1.0 wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj4cy zawiadomi niezwlocznie wykonawc6w,
ktorzy ubiegali sig o udzielenie zam6wienia. W zawiadomieniu adresowanym do wykonawcy,
kt6rego oferta zostala uznarra za nqkorzystniejsz4, zamawiajqcy poinformuje o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
Il2Zamawiajqcy zawrze umowg z zastrzeheniem art. 183 ustawy pzp w terminie nie kr6tszyrn niz
5 dni od dnia przeslama zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostanie przeslane faksem lub drog4 elektronicznE, albo 10 dni - jezeli zostalo przeslane w inny
spos6b.

ll3.Zamawiajqcy mohe zawrze1, umowg przed uplywem terminu, o kt6rym mowa w punkcie 15.2,
jezeli w postgpowaniu o udzielenie zamowienia zostanie zloAona tylko jedna oferta lub jezeli nie
odrzucono ladnej oferty oraznie wykluczono zadnego wykonawcy,
l1.4.lezeli oferta najkorzystniejsza bgdzie ofert4 wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o
udzielenie zam6wienia, zamawtajqcy zaLqda umowy reguluj4cej wsp6lprac9 tych wykonawc6w.
I 5. S.Wykonawca, przed podpi sani em umowy, j est zobow iqzany przedlo?y c :
15.5.1.Oryginal lub kopig poSwiadczonq za zgodnoSi z oryginalem przez wykonawcg lub jego
upelnomocnionego przedstawiciela pozwolenia(eri) radiowego(ych) na uZywanie urzqdzeh
radiowych w sluzbie radiodyfuzyjnej, przeznaczonych do prowadzeniaprzedmiotowej(ych) emisji;

16.Wz6r umowy - warunki na jakich zamawiaj4cy zawrze umowg z wykonawc4.
Umowa, kt6ra bgdzie podpisana w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania o udzielenie
zam 6 wi eni a, b gdzie zaw ier ala ws zystki e najw azni ejs z e po stanowi eni a umo wne, po dane
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w zal.4cznikunr 7 do SIWZ, ztwzglgdnieniem tre6ci oferty.
l1.Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przysluguj4cych wykonawcy w toku postgpowania
o udzielenie zam6wienia.
Wykonawcy, a takhe innemu podmiotowi, jeleli ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wrenia oraz
poni6sl lub moZe ponieSd szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w Ustawy,
przysLugtjq Srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy, na zasadach i w terminach
okreSlonych dla wartoSci zam6wienia mniejszej ni2 kwoty okreSlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.
18. ZamSwienia uzupelniaj4ce.
Zamaw iajqcy ni e przewi duj e o fert uzup elni

l9.Oferty wariantowe.
Zamawiajqcy nie dopuszcza

aj

4cych.

sktradania ofert wariantowych.

20, Zal1czniki do siwz.
Za\4cznik nr 1: Opis przedmiotu zam6wienia.
Zalycznik nr 2: OSwiadczenie w zakresie art.22 ust. 1 pzp.
ZaLqcznik nr 3: OSwiadczeme w zakresie art.24 ust.1 i art.24 ust. 5 pzp.
ZaL4cznik nr 4: Lista podmiot6w nalelqcych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art.
24 ust. I pkt 23 luzp, albo informacja o tym, ze Wykonawca nie nale?y do grupy kapitalowej.
Zalycznik nr 5: Formularz ofertowy.
Zalqcznrk nr 6 : OSwia dczenia wykonawcy.
Zal4cznrk nr 7 : Naj w azniej sze po stanowi eni a umowy.

ARZA,DU

s

Specyfikacj

a

istotnych warunk6w zam1wienia

Polskie Radio Rzesz1w SA

