Ogłoszenie nr 644300-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, 69-100 Słubice, Wojska
Polskiego 142, tel/fax (0-95) 758 66 18
II. Tryb udzielenia zamówienia :
o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579)
opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych – ogłoszenie nr ……
tablica ogłoszeń PSM + strona internetowa : psmslubice.pl
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa fortepianu na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława
Moniuszki w Słubicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do nin. Specyfikacji.
Inne warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do nin.
Specyfikacji.
Kod CPV : 37310000-1, 37321000-4.
IV. Terminy realizacji zamówienia – do 14 dni od podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5
Ustawy
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w mniejszej Specyfikacji.
2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4
Ustawy.
3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy.

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1,2 i 4 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. V.4
SIWZ.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy,
Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów (brak wymagań),
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (brak wymagań),
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
9. Wykonawca udokumentuje posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej przedstawiając
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwóch zamówień odpowiadających
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia.
Informacja o doświadczeniu zawodowym winna być przedstawiona w układzie formularza (według wzoru,
który stanowi załącznik nr 3 do nin. Specyfikacji), wraz z załączeniem dowodów, czy zamówienia zostały
wykonane należycie.
10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 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.
12. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,2 i 4.
13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane
14. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z formułą : spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub
oświadczeniach wymienionych w punkcie VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że Wykonawca spełnił wyżej wymienione warunki udziału w przedmiotowym
postępowaniu.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)
nie podlega wykluczeniu,
b)
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie VI.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć
w formie pisemnej wraz z Ofertą. Wzór oświadczeń przedstawiają załączniki nr 4 i nr 5 do SIWZ.
3.
Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 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.
4.
Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności tj.: brak podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
(opisanych w punkcie V SIWZ).
Dokumentami / oświadczeniami są :
a)
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór oświadczenia –
załącznik nr 3 do SIWZ).
b)
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,
5.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie VI.4b składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VI.4b SIWZ
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.
7.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o
których mowa w punkcie VI.1. SIWZ.

Zamawiający uzna za spełniony ten warunek, jeżeli Wykonawca przedstawi informację potwierdzającą spełnienie tego warunku.
Wzór informacji w tym zakresie stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie
spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału,
o których mowa w punkcie V.9 mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców tak, by sumarycznie

w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie, natomiast warunek udziału, o
którym mowa w punkcie V.2 musi spełnić każdy z Wykonawców oddzielnie.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w
następujących formach:
a)
osobiście, pisemnie pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres : Państwowa Szkoła Muzyczna
I st. im. Stanisława Moniuszki w Słubicach, tel/fax (0 95) 758 6618
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Katarzyna Penkala – Dyrektor Szkoły.
3. Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści Specyfikacji :
a) każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert,
b) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu na
składanie wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania,
c) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w nin. punkcie.
VIII. Wadium nie jest wymagane.
IX. Termin związania ofertą
1. Wymagany termin związania ofertą – 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X.
1.

Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.
Oferta winna obejmować całość zamówienia i zawierać jednoznacznie opisaną propozycję
zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie ceny netto i brutto, terminu realizacji, warunków
płatności. Oferty wariantowe /alternatywne/ bądź niejednoznacznie określające propozycję zrealizowania
przedmiotu zamówienia będą odrzucone.
Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną dla czynności złożenia oferty,
zmiany oferty i powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.
3.
Składana oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, na formularzu oferty
(wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do nin. Specyfikacji).
Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” wraz z załącznikami.
4. Wraz z ofertą powinny być złożone następujące załączniki :
1)
Oświadczenia wymagane postanowieniami punktu VI.1 SIWZ,
2)
Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca,
wymagane postanowieniami punktu VI.7 SIWZ,
3)
Zobowiązania wymagane postanowieniami punktu V.11 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu,

4)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Szczegółowe warunki w tym zakresie zostały opisane w załączniku nr 1 do nin. Specyfikacji.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz
opisu kolumn i wierszy, w sposób czytelny.
6. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz winny spełniać warunki określone w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz tłumaczeniami na język
polski poświadczonymi przez wykonawcę. Brak spełnienia tych warunków spowoduje uznanie dokumentu
za nieważny.
8. Oferta wraz z oświadczeniami zawartymi w formularzu oferty winna być podpisana przez osoby
uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Uprawnienie to winno wynikać z
dokumentów rejestrowych wykonawcy. W przypadku udzielenia przez osoby uprawnione pełnomocnictwa
innym osobom - pełnomocnictwo to winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo winno być
przedstawione w formie oryginału i winno określać zakres udzielonego pełnomocnictwa i okres jego
ważności lub też w formie kopii poświadczonej przez notariusza.
9. Wszystkie kartki oferty wraz ze wszystkimi załącznikami do oferty winny być ponumerowane i
zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę. Wszelkie poprawki (błędy pisarskie) w treści oferty lub w
załącznikach sporządzonych przez Wykonawcę muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
Pożądane jest, aby załączniki były ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty.
Oferta wraz z załącznikami winna być opakowane w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez rozerwania
opakowania. Na opakowaniu winien być umieszczony napis „Zakup i dostawa fortepianu na potrzeby
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Słubicach”.
oraz pełna nazwa i dokładny adres wykonawcy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława
Moniuszki w Słubicach, 69-100 Słubice, ul. Wojska Polskiego 142.
10. Wykonawca nie później niż w terminie otwarcia ofert może zastrzec poufność informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz.1503, ze zm.).
11. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających obligatoryjnemu ujawnieniu przy otwarciu
oferty jak również tych, które nie mają żadnego związku z informacjami nadającymi się do ochrony w
ramach tajemnicy przedsiębiorstwa.
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szkoły, 69-100 Słubice, Wojska Polskiego 142.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2018 r. r. o godz. 10:00.
Każdej złożonej ofercie zostanie nadany numer identyfikacyjny.
Po upływie terminu składania ofert, wykonawca nie może oferty wycofać ani dokonywać w niej żadnych
zmian.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wojska Polskiego 142, 69-100 w
Słubicach w dniu 15.11.2018 r. o godz. 12.00 (gabinet dyrektora szkoły)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Publiczne otwarcie ofert przebiegać będzie w sposób następujący :
- podanie informacji o liczbie złożonych ofert,
- otwarcie ofert z podaniem do publicznej wiadomości firmy (nazwy) wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, jego adresu (siedziby), oraz ceny ofertowej, terminu wykonania
zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2)
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3)
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
Oferta winna zawierać cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) - podaną w PLN - wykonania
zamówienia. W cenie tej należy uwzględnić koszt transportu, wniesienia instrumentów do siedziby
Zamawiającego (parter), przeglądu i pierwszego strojenia oraz wszystkie inne koszty związane z
czynnościami po stronie Wykonawcy, które zostały opisane w załączniku nr 1 do nin. Specyfikacji (Opis
przedmiotu zamówienia).
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie następujących kryteriów
skali 100-punktowej) :

(w

1. najniższa cena ofertowa - 100 %,
Ad kryterium 1)
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium (tj. 100 punktów).
2. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 94
Ustawy.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia
umowy.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający może 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.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
XVI. Z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa ryczałtowa (ceny stałe zgodnie z wybraną
ofertą).
1.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 nin. Specyfikacji.

XVII.
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

XVIII. Informacje dodatkowe :
Zamawiający :
- nie dopuszcza składania ofert częściowych,
- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
- nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- nie przewiduje aukcji elektronicznej.

mgr Katarzyna Penkala
Dyrektor szkoły

