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Zamawiaiqcy:

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie
13-200 Dzialdowo, ul. WolnoSci 4

tel.23 697 50 52
fax.23 697 50 54
www.poreczenia-kredltowe. info
sekretari at@poreczenia-kredytowe.

info

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
do postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Pod nazrv4:
,rsukcesywna dostawa material6w biurowych na potrzeby
Warmi6sko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie".
Zam6wienie o wartoSci nieprzekraczajEcej kwoty okreSlonej w przepisach wydanych
na podstawie art. I 1 ust. 8 ustawy

z dnia29 stycznia2}}4 r. - Prawo zam6wieri publicznych.

Znak postgpowania: WMFPK/1/PN/20 1 7

ir. Gutxuwskr

Dzialdowo, 25.09.2017
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$ 1. ZAMAWTAJ.{CY.
Zamawiaj4cy: Warmirisko-Mazurski Fundusz rrPorgczenia Kredytowe" Sp. zo.o.w Dzialdowie
Adres: 13-200 Dzialdowo, ul. Wolno5ci 4
Telefon/ fax:23 697 50 52,23 697 50 54
Godziny urzgdowania: od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 7.30 do 15.30
e-mail : sekretariat@poreczen ia-kredytowe. info

$ 2. TRYB UDZTELENTA ZAMoWTENTA.

L

Przetarg nieograniczony -

aft.39 ustawy Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 22017 r.,poz. 1579)

zwanej dalej ustaw4 Pzp.

2.

Zgodnie

z

art. 24aa ustawy Pzp Zamawiaj4cy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada,

czy Wykonawca, kt6rego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

$ 3. PRZEDMTOT ZAMOWTENTA.

l.

Przedmiotem zam6wienia jest sukcesywna dostawa

w

okresie trwania umowy fabrycznie nowych

material6w biurowych na potrzeby Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredyowe" Sp. z

o.o' w Dzialdowie. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera formularz

specyfikacji

cenowej, stanowi4cy Zal4cznlk nr 2 do SIWZ.

2.

Sukcesywna dostawa material6w biurowych bgdzie realizowana na wskazane w zam6wieniu adresy:

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe"
ul. Wolno5ci 4,13-200 Dzialdowo;

Sp. z o.o. w

Warmifisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

Dzialdowie,

z o.o. w

Dzialdowie punkt

z o.o. w

Dzialdowie punkt

z o.o. w

Dzialdowie punkt

z o.o. w

Dzialdowie punkt

Porgczeniowy w Elbl4gu, ul. Zacisze 14-16, 32-300 Elbl4g;

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

.

Porgczeniowy w Elku, ul. Sikorskiego 5a, 19-300 Elk;

Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.
Porgczeniowy w GiZycku, ul. Wyzwolenia2,l l-500 Gizycko

Warmifisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kred;rtowe" Sp.
Porgczeniowy w Olsztynie, Al. Pilsudskiego 32, 10-578 Olsztyn;

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wraz z wniesieniem do wskazanych wyzej

pomieszczef

Zamawiaj4cego, po uprzednim pisemnym podaniu wielkoSci zam6wienia przezZamawiaj4cego.
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3.

Termin realizacji jednostkowego zam6wienia nie moze by6 dluZszy niL 7 dni roboczych, licz4c od dnia
nastgpnego po otrzymaniu przez Wykonawcg zam6wienia faksem

lub drog4 elektroniczn4 (pocd4

e-mail). Za dni robocze uwaila sig dni od poniedzialku do pi4tku,

wolnych od pracy,

w

z

wyl4czeniem

od 8:00 do 15:00. Koszly transportu

godzinach

i

dni

ustawowo

opakowania przedmiotu

zam6wienia pokrywa Wykonawca.

4.

Ilo$ci podane w wykazie artykul6w biurowych stanowi4cym Zal4cznik nr 2 do SIWZ s4 wyl4cznie

tylko do wyliczenia ceny oferty i por6wnania zlo2onych ofert. Wynagrodzenie
Wykonawcy wynikad bgdzie z iloSci faktycznie dostarczonych material6w biurowych oraz
zaoferowanych cen jednostkowych. Umowa zawarta z wylonionym w drodze postqpowania
szacunkowe

i

slu24

przetargowego Wykonawc4 rozliczana bgdzie
jednostkowych

i

na podstawie

zaoferowanych

faktycznie dostarczonych material6w biurowych,

w

oparciu

o

w

ofercie cen

skladane przez

Zamawiaj4cego zam6wienie. Wymienione w formularzu specyfikacji cenowej ceny brutto material6w

nie mog4 ulec podwy2szeniu przez caly okres trwania umowy. Zamawiaj1cy gwarantuje, i2 umowa
zostanie wykonana co najmniej w 70%o wartoSci brutto zawartej umowy. Wykonawcy nie przysluguje
wobec Zamawiajqcego roszczenie odszkodowawcze

z$ulu

nie wykorzystania pelnej warto6ci brutto

umowy.

5.

Wsp6lny slownik zam6wieri (kod

cPV):

30.19.00.00-7

- Artykuly biurowe.

$ 4. opIS czqscr z.q,N,IowrENIA, JEaELT zAMAwrAJAcY DoPUSZczA SKLADANTE
OFERT CZ4SCTOWYCH.
Zamawiaj4cy nie dopuszcza slJadania ofert czgSciowych.

OpIs SPOSOBU PRZEDSTAWTANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
yARUNKI, JAKIM MUSZA oDpowIADAC oFERTY wARrANTowE, JEitELl
$

5.

ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA

ICH SKLADANIE, INFORMACJA O

AUKCJI

ELEKTRONICZNEJ.

1.

Zamawiajqcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych'

2.

Zamawiaj4cy nie przewiduje aukcji elektronicznej'

$ 6. TERMIN WYKONANTA ZAMoWTENIA.
Termin realizacji zam6wienia: 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dluiej niZ do
wykorrystania kwoty okre6lonej w formularzu ofertowym stanowi4cym zal4cznik nr 1 do SIWZ.

$ 7. WARUNKT UDZTALU W POST4POWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENTAZ
POST4POWANTA.
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1.

w art.22 ust. 1b pzp.

Zamawiaj4cy nie okre6la warunk6w udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa

2. O udzielenie zam6wienia mog4 sig ubiega6
podstawie art.24 ust.

Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj4 wykluczeniu na

1 pzp.

3.

Zamawiaj1cy nie przewiduje podstaw wykluczenia, o kt6rych mowa

4.

Wykonawca moze

w celu

w

art. 24 ust. 5 pzp.

potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu

w postgpowaniu polega6 na

zdolno6ciach technicznych lub zawodowych

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiot6w, niezaleLnie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii
zamawiaj4cemu,

w

podmiot6w,

2e

realizujqc zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
szczeg6lnoSci przedstawiaj4c zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do

dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.

S. WYKAZ OSWNNCZNN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ4 DOSTARCZYE
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNK6w aDZIALTJ
S

w POST4POWANTU.
l. Zamawiai4cy L4da aby Wykonawca zloIyl wraz

z

ofeft4 aktualne na dzieri skladania ofert

oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczeniu w brzmieniu wskazanym przezZamawiaj4cego
w

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia. Informacje zawarte w oSwiadczeniu, stanowi6 beda
wstgpne potwierdzenie, Ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2.

O5wiadczenie, o kt6rym mowaw ust. l,naleLry zlo2y6, o tre6ci zgodnej

7.

Wykonawca

w

terminie

3 dni od dnia zamieszczenia na

zzal.nr3 do SIWZ.

stronie internetowej informacji,

o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przeka2e zamawiaj4cemu o5wiadczenie o przynaleznogci
lub braku przynalehnoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art.24 ust. I pkt 23
ustawy
pzp. Wraz ze zlo2eniem o6wiadczenia, wykonaw ca mo2e przedstawii dowody, Le powi4zania
z innym

wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
Wz6r
stanowi zal4czniknr 5 do SIWZ.
+.

Dokumenty sporz4dzone w jgzyku obcym s4 skladane wraz ztlumaczeniem

5.

Wykonawcy mog4 wsp6lnie ubiega6 sig o udzielenie zam6wienia.

6.

W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 5, Wykonawcy ustanawiaj4 pelnomocnika do reprezentowania
ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy

na

jg4rk polski.

w sprawie zam6wienia publicznego.
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7.

Przepisy dotycz4ce Wykonawcy stosuje sig odpowiednio do Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig
o udzielenie zam6wienia.

8.

JeZeli oferta Wykonawc6w, o kt6rych mowa
zawarciem umowy

w ust. 5, zostanie wybrana, Zamawiaj4cy 24da przed

w sprawie zam6wienia publicznego

przedlo2enia umowy reguluj4cej wsp6lprac9

tych Wykonawc6w.

s 9.

O

TNFORMACJE

SPOSOBTE POROZUMIEWANIA

SI4

ZAMAWIAJACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZNN I DOKUMENT6W, A TAKZE

WSKAZANIE OSOB UPRAWNIOI\TYCH DO POROZUMIEWANIA SI4 Z WYKONAWCAMI.

l.

Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sig w jqzyku polskim.

2.

W postgpowaniu o udzielenie zam6wienia o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuj4 pisemnie, faksem lub drog4 elektroniczn4.

3.

Je1eli Zamawiajqcy

lub Wykonawca

przekazujq o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje za pomoc4 Srodk6w komunikacji elektronicznej, ka2da ze stron na Z4danie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.

Korespondencjg rwi4zan4 z niniejszym postgpowaniem, naleiry kierowa6 na adres:

Warmirisko-Mazurski Fundusz,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie
ul. Wolno6ci 4. 13-200 Dzialdowo

Faks: 23

697 5054

e-mail : sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

z podaniem numeru sprawy:

5.

WMFPM tPNl20lT

Osobami uprawnionymi do bezpo6redniego kontaktowania sig z Wykonawcamijest:

Pan Bartlomiej Ryniejski

-

tel. 23 697 50 52.

$ 10. WYMAGANTA DOTYCZACE WADTUM.
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.
s 11.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

l. Wykonawca jestzwi4zany
2.

ofert4 - 30 dni od terminu skladania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj4cego moZe przedfuLryl termin zwi4zania ofert4,

z tym 2e Zamawiaj4cy

mo1e tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwi4zania ofert4,

zv4oci1 sig do Wykonawc6w o wyraZenie zgody na przedluhenie tego terminu

o oznaczony okres, nie

dluzszy jednak niZ 60 dni.
tt\
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3.

Bieg terminu rwi4zania ofert4 rczpoczyna sig wraz z uplywem terminu skladania ofert.

s 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
I

Oferta powinna zawieral:

a)

Wypelniony
Zal4cznlk

i

podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowi4cym

nr 7 wraz z

dokumentami rejestrowymi Wykonawcy. Zamawiaj4cy informuje,

Ze

w przypadku zlo2enia oferff bez nirycia zal4czonego formularza, zlo2ona oferta musi zawierat,
wszelkie informacje wymagane przez SIWZ i wynikaj4ce z zawarlofici tego formularza.

b)

Wypelniony

i

podpisany formularz specyfikacji cenowej zgodny ze wzorem formularza

stanowi4cego Zal4cznik nr 2. Zamawiaj4cy informuje, 2e

w przypadku zlo2enia oferry bez u|ycia

zalqczonego formularza, zLohona oferta musi zawierac wszelkie informacje wymagane przez
SIWZ i wynikaj4ce zzawartoSci tego formularza.

c)

Wszystkie dokumenty

i

oSwiadczenia, kt6rych zlo2enia 24da Zamawiaj4cy zgodnie z

postanowieniami g 9 niniejszej SIWZ.

d)

W przypadku oferff skladanej wsp6lnie do oferty musi byi zal4czone pelnomocnictwo lub inny
dokument ustanawiaj4cy pelnomocnika do reprezentowania wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych
sig o udzielenie zam6wienia,bqdi do ich reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zam6wienia publicznego.

e)

Pelnomocnictwo do podpisania oferfy, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynno6ci
nie wynika z dokument6w rejestrowych.

2.

ofertg naleiry prrygotowa6 wedlug wymagaf okredlonych w niniejszej slwz.

5.

Kuzdy Wykonawca powinien przedstawii tylko jedn4 ofertg pod
rygorem odrzucenia.

4.

Oferta powinna by6 podpisana przez osobg/y upowa2nionq/e w dokumentach rejestrowych podmiotu

do reprezentacji Wykonawcy lub posiadaj4c4 odpowiednie pelnomocnictwo do dokonania niniejszej
crynno6ci prawnej udzielone przez osobg/y upowaznion4/e do reprezentacji podmiotu. Do oferfy
naleiry dol4czyc odpis z wlaSciwego rejestru, z kt6rego wynika{ bgdzie umocowanie os6b do dzialania

w imieniu Wykonawcy.
5.

Kaida strona oferfy wraz z zal4cznikami powinna by6 parafowana przez osobg/y uprawnion4/e
reprezentacj i Wykonawcy.

6.

Oferta musi byd sporzqdzona w jgzyku polskim, pismem maszynowym lub inn4 trwal4, czyteln4
technik4.
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do

7.

Zaleca sig ponumerowanie stron

i ich spigcie w

spos6b uniemozliwiaj4cy przypadkowe

zdekompletowanie.

Dokumenty wchodz4ce

8.

w sklad oferty mog4 by6

przedstawiane

w formie oryginal6w albo kopii

poSwiadczonychzazgodnoS6 z oryginalem przez osobg/y uprawnionq/e do reprezentacji Wykonawcy.

Zamawiaj4cy zai4da przedstawienia oryginalu lub notarialnie poSwiadczonej kopii dokumentu

9.

wyl1cznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawca kopia dokumentu bgdzie nieczytelna lub
bgdzie budzi6 w4tpliwoSci co do
10. Wszelkie miejsca

jej prawdziwo6ci.

w ofercie, w kt6rych Wykonawca nani6sl poprawki lub zmiany wpisywanej przez

siebie tre6ci musz4 by6 parafowane przez osobg/y uprawnion4/e do reprezentacji.
I 1. Wzory formularzy naleLry wypelni6 SciSle wedlug wskaz6wek okre6lonych

w SIWZ. Zamawiaj1cy nie

dopuszcza dokonywania w tre3ci zal4czonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadkuzlohenia
przez Wykonawcg wlasnych formularzy ich treS6 musi by6 tozsama ztreici1 formularzy zal4czonych
do niniejszej SIWZ.

12.

w sklad oferty, w tym r6wniez przedstawione w formie oryginal6w, nie

Zadne dokumenty wchodz4ce

podlegaj 4 zwrotowi przez Zamawiaj 4cego.

13. Wykonawca powinien umie$ci6 ofertg w zamknigtej kopercie (opakowaniu) oznaczonej w nastgpuj4cy
spos6b:

Warmirisko-Mazurski Fundusz rrPorgczenia Kredytoweo'Sp. z o.o. w Dzialdowie
ul. WolnoSci 4,13-200 Dzialdowo
oraz opisana: WMFPIV1/PN/2017
Oferta w przetargu nieograniczonym
z dopiskiem ,,Nie otwierad przed dniem 03.10.2017r' godz'

1100'o

Na kopercie naleiry podad r6wnieZ nazwg i adres Wykonawcy.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty rwi4zane zprzygotowaniem
15.

i

zloheniem oferty.

Wykonawca mo1e zastrzec informacje stanowi4ce tajemnica przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993 r.

o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje stanowi4ce tajemnica

winny by(, dol4czone do oferty w oddzielnej dodatkowej kopercie oznaczonej
napisem ,,Tajemnica przedsigbiorstwa". Wykonawca w formularzu ofertowym okre6li, kt6re
przedsigbiorstwa

informacj e stanowi4 taj emnicg przedsi gbiorstwa.
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$ 13. MTEJSCE ORAZ TERMTN SKLADANTA r OTWARCTA OFERT.
1. Miejsce i termin skladania ofert.

l)

z

Oferty naleiry skladai: Warmirisko-Mazurski Fundusz ,,Porgczenia Kredytowe" Sp.

o.o.

w Dzialdowie, ul. WolnoSci 4, 13-200 Dzialdowo. sekretariat.

2)

Termin skladania ofert: do dnia 03.10.2017r. do godz. 1100.

3)

W przypadku skladania ofert drog4 pocztow4 lub poczt4 kuriersk4 za termin jej zlo2enia przyiety
bgdzi

4)
2.

e dzieh i

go dz

i

n

a otr zy mania o ferty

pr ze z Z amaw i aj 4ce go.

Zamawiaj4cy niezwlocznie zwraca ofertg, kt6ra zostala zlo2ona po terminie.

Zmiana i wycofanie oferty.

l)

Wykonawca mole, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmieni6 lub rrycofa6 ofertg.
zar6wno zmiana jak i wycofanie oferty wymagaj4 zachowania formy pisemnej.

2)

Zmiany dotycz4ce treSci oferty powinny by6 przygotowane, opakowane

w ten sam spos6b co oferta. Dodatkowo

opakowanie,

dotycz4ce trericioferty nale2y opatrzy(, napisem

3)

i

zaadresowane

w kt6rym s4 przekazywane

zmiany

,,Zmianaoferty" i numerem sprawy.

Formg pisemn4 dochowuje sig poprzez osobiste zlo2enie pisma

w

Warmirisko-Mazurskim

Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, sekretariat albo przeslanie dokumentu

drog4 pocztow4 lub poca4 kuriersk4.

W przypadku skladania dokumentu drog4 pocztow4 lub
poc^4 kuriersk4 dat4 zloAenia o5wiadczenia woli jest data i godzina wplywu dokumentu do
Zamawiaj4cego.

3.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

l)

Termin otwarcia ofert: dnia 03.10.2017r. godz.

2)

Otwarcie ofert nast4piw siedzibie Zamawiaj4cego: 13-200 Dzialdowo, ul. Wolno5ci4.

$ 14. OPIS SPOSOBU

1.

Cena ofertowa

-

1130.

OBLTCZENTA CEr{y.

cena, zaktor1 Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania przedmiotu zam6wienia,

l}cznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami w tym zakresie.

2.

Cena ofertowa musi zawiera(, wszystkie koszfy zvviqzane z prawidlow4realizacj4zam6wienia zgodnie
z opisem przedmiotu zam6wienia.

3. Cena ofertowa musi byt wyru2ona w zlotych polskich i zaokr4glona do dw6ch miejsc po przecinku.
4. W przypadku r62nicy ceny ofertowej podanej liczbowo i slownie w formularzu ofertowym,

za

wla5ciw4 uznaje sig ceng podan4liczbowo.
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5.
6.

Ceny jednostkowe zlolone w ofercie nie mog4 ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

Podane

w

formularzu specyfikacji cenowej iloSci slu24

naj korzystniej szej

g

do

por6wnania ofert

i

wyboru

oferty.

15. Oprs KRyTEruoW, KT6RyMr ZAMAWTAJACY B4DZIE Sr4 KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ

Z

PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU

OCENY OFERT.

1.

Kryterium oceny ofert:

'
. cena
o termin realizacjijednostkowego zam6wienia
2.

,,C

- 90Yo,

,,T" - 70yo.

Spos6b oceny ofert:

a) Kryterium

cena ,,C"- maksymalnie 90 punkt6w
Cena oferty najnilszej

Liczba punkt6w oferty badanej :

x

90

Cena oferty badanej

b) Kryterium termin realizacii iednostkowego zam6wienia..T"

-

maksymalnie l0 punkt6w

Liczba punkt6w oferty badanej wg poniZszej punktacji:

Oferowany termin realizacji

Lp.

3.

IloSd

punkt6w

I

5-7 dni roboczych

0

2.

J-+ dni robocze

5

3.

l-2 dni robocze

10

Za najkorzystniejsz4 ofertg zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwigksz4 sumg punkt6w ,,C"+"T".

$ 16. TNFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA

BYC

pRowADZONE ROZLICZBNIA MT4DZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA.
Rozliczenie stron, wynikajqce

z

zawarcia umowy o zam6wienie publiczne, nastgpowai bgdzie

w zlotych

polskich.

s 17. TNFORMACJE O FORMALNOSCTACH' JAKrE POWINNY ZOSTAC DOPBLNTONE PO
WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM6WIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Wykonawcg, kt6rego oferta zostanie uznanazanajkorzystniejsz4 Zamawiajqcy powiadomi o miejscu i
term inie zaw arcia umowy.
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2.

Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia publicznego, w przypadku wyboru ich

oferfy jako najkorzystniejszej, zobowi4zani s4 przed podpisaniem umowy

w

sprawie zam6wienia

publicznego przedstawi6 Zamawiajqcemu umowg reguluj4ca zasady ich wsp6lpracy.

$ 18. WYMAGANIA

DOTYCZACE ZABEZPLECZENTA NALEZYTEGO WYKONANTA

UMOWY.
Zamawiaj4cy nie 24da wniesienia zabezpieczenia naleiqieeo wykonania umowy.

$ 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAwIE ZAMowIENIA PUBLIcZNEGo. oGoLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELT ZAMAWIAJ.{CY WYMAGA OD
WYKONAWCY,

ABY ZAWARL Z NIM UMOW4 W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

l. Wszelkie zobowi4zania wynikaj4ce

z

realizacji przedmiotu zam6wienia,

Wykonawcy orazZamawiaj4cym zawierawz6r umowy
2. Wykonawca sklada oSwiadczenie,2ewz6r

-

a

spoczywaj4ce na

Zal4czniknr 6.

umowy zostalprzezniego zaakceptowany i zobowi4zuje sig,

w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na okreSlonych w niej warunkach, w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiaj 4cego.

$

20. PouczENm

o SRonxlcn

ocHRoI{y IRAwNEJ

pRZysLUGUJAcycH

WYKONAWCY W TOKU POST4POWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial interes w uzyskaniu przedmiotowego zam6wienia
oraz poni6sl lub moze ponie6i szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiaj4cego przepis6w ustawy PZP

przysluguj4 Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.

s

21. LrSTA ZAL4CZNTKOW.

l.
2.
3.
4.
5.

Formularz ofertowy - Zal4czniknr

l.

Formularz specyfikacji cenowej - Zal4cznik nr 2.
O5wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania - Zal4cznik nr 3.

Ustanowienie pelnomocnika - Zal4czniknr 4.
Informacja Wykonawcy

o prrynale2noSci/braku

przynale2no5ci do tej samej grupy kapitalowej

Zal4czniknr 5.

6.

Wz6r umowy - Zal4cznik nr 6.
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