
Dębica, dn. 08.01.2020r.

DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ
im. Świętego Ojca Pio w Dębica
ul. 23-Sierpnia 3
tel.   (0-14)  6809 700
fax.  (0-14) 6809 703

UPROSZCZONA   SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

0   WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  PONlżEJ 30 000 EURO
NA

32§5ĄOWŚĘcfR2DKKUO;ENC[ĘrsEsśck-P[Ś3łDCE%S#ŚNC[IĘOOG&NSpń8E%%#
DEZYNFEKCYJNYCH I DOSTAWĘ RĘKAWIC -  na 2020 r. dla Domu Pomocy

Spolecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, ul. 23 Sierpnia 3

-Dębica,08styczeń2020 r.  -



ZAMAWIAJĄCY:  Dom  Pomocy  Spolecznej  im. Swiętego Ojca Pio w Dębicy, uL. 23 Sierpnia 3

TRYB POSTĘPOWANIA: rozeznanie rynku, zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  jest  prowadzone  bez  stosowania  Ustawy  Ptmwo  Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze. Zm.),

1.     OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia jest  dostawa  środków  czystości  - środki  czystości  ogólne,  środki  czystości  na

Lj#ś::SŁęTL*;ggć#L#m#j#,T:,.łLTśgj#:„owych.w2020mkudhDmu
Rodząj asortymentu wraz ze średnią ilością miesięczną zawierają Pakiety -odpowiednie załączniki do SIWZ.
Ostateczna ilość środków czystości i dezynfćkcyjnych będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiąiącego
w  okresie  obowiązywania  umowy.    Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zamawiania  mniejszych  lub
większych ilości do 20% a Wykonawca nie będzie z tego t)ftułu wnosić żadnych roszczeń.

KODCPV:     39800000-0

PAKIET  Ni.  1.  -Środki czvstości of!Ólne

PAKIĘT  Nr  2.  -Środki czvstości na kuchnie

PAKIET  Nr  3.  -Środki czvstości Diorace na Dralnie

PAKIETNr4.-Środkikidezvnfekcvine

PAKIET  Ni.  5.  - Rekawice nitrvlowe

Realizacja  poszczególnych  dostaw  odbywać  się  będzie  sukcesywnie  -  dwa  razy  w  miesiącu    w  godz.
oJ 73° do  133°, w tertninie max. dwóch dni roboczych od daty zlożonego zamówienia,  dokonanego przez
MMagazynieralubosobęzastępLijącą,telefonicznie,faksemlubpisemnie.

DDostawy  przedmiotu  zamówienia  odbywać  się  będą  na  ryzyko  i  koszt  Wykonawcy    zgodnie  z  uprzednio

Lj=#ą#óL::`::;:::T#.Śwwłg%mó#ow:;:E;:;:;::]cyTł.2#.hproducenti_,mMagazyn

m  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca   będzie  związany  oftrtą  30  dni  aub  30   dni   od  ostatecznego  terminu   składania  ofert  -
w  przypadku jego przedłużenia).

111.  DOPUSZCZA  SIĘ   SKŁADAI`UE  OFERT  CZĘŚCIOWYCII
DDopuszcza   się   możliwość   składania   ofert   częściowych   na   poszczególne   pakiety.   Oferta   częściowa   na

poszczególny PAKIET musi być wypełniona we wszystkich pozyęjach (brak jednej pozyęji w danym pakiecie
skutkować będzie odrzuceniem tęj oferiy Pakietu). Każdy PAKIET będzie rozpatrywany odrębnie.

IV.  ZAMÓWIENIA   UZUPENIAJĄCE   w trybie art. 67 ust.  1  pkt 7 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.; dalej „ustawa) -nie przewiduje się.

V.  NIE  DOPUSZCZA  SIĘ   SKŁADANIA  OFERT  WARIANTOWYCII

VI. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
Umowa  zostanie  zawarta   na  okres od: dnia podpisania umowy  do  31 grudnia 2020 roku
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#L##pTLEiAEZT#E wWARPćEPw?WAN[U  °RAZ  OPIS  SPoSoBu  DOKONvwANiA

1.   udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1  ustawy,
jakvżejtj:
a)    posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej  działalności  lub czymości, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;
b)   posiadają wiedzę i doświadczenie
c)   dysponują    odpowiednim    potencjałem    technic2mym    oraz    osobami    zdolnymi    do    wykonania

zamówienia;
d)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2.    W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunek  udziału  w  postępowaniu
dotyczący   braku   podstaw   do   wykluczenia   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia   publicznego
w okolicznościach, o których mowa w  art. 24 ust.  1  ustawy Prawo zamówień publiczmych.

VIII.  DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA  WYMAGANE OD OFERENTÓW

1.      W   celu   potwierdzenia   spełniania   warunków   udziału   w   postępowaniu   do   oferty   należy   załączyć
oświadczenie   Wykonawcy   o   spełnieniu   warunków   określonych   w   art.22   ust.    1    pkt.    1-4   Pzp   -
(0świadczenie - Zalącznik Nr 2 do SIWZ).
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie   zamówienia
publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z waninków, o którym mowa w art. 22 ust.1   składa co
najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.   1   ustawy  należy  złożyć  następujące  dokumenty
w  formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę lub osobę upoważnioną
z zachowaniem sposobu reprezentacji:

a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków,
o któiych mowa w art. 24 ust.  1 Pzp, wg wzoru na zalączniku nr 3 do SWIZ.

b)    odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku   podstaw  do   wykluczenia  w  oparciu   o   art.   24   ust.   1   pkt.   2   ustawy   lub     wypełnione
oświadczenie - Zalącznik Nr 4 do SWIZ.

Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  ter)ftorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,
zamiast dokumentów,  o których mowa w pkt.  2  składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju,
w  któiym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty, o któiych mowa powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem teminu składania ofert.

W przypadku ofeiq/ składanej przez Wykonawców ubiegąjących się wspólnie o udzielenie  zamówienia
publicznego, dokumenbr potwierdząjące że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy
z Wjrkonawców oddzielnie.

4.    Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów o której mowa w art. 24 ust.  1 pkt 23), albo informację o tym, że

± #:ż###&:ł%####ł##:** #ło Droduktti gdzie iesuQ
zaznaczone.  na nośniku elektronicznvm -Dłvtka  CD.

IX.  INFORMACTA 0 SPOSOBIE POROzumwANIA SIĘ Z ZAMAWIAIĄcyM
1.   Niniejsze postępowanie jest prowadzone wjęzyku polskim.
2.  Zamawiąjący  będzie  porozumiewał się  z Wykonawcami  w  fomie  pisemnej  lub  za pomocą   faksu  lub

w fórmie elektronicznej:
przesłane  dokumenty uważa się za złożone w teminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed uplyum
teminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.



3.  Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiąjącego o wyjaśnienie uproszczonęj   SIWZ tylko w fomie
pisemnej na adres Zamawiąiącego tj:

imT,ŚmwiTsto=oi;j:mpdi:=ejębicy
ul. 23 Sierpnia 3,  39-200 Dębica

X.  OSOBY  UPRAWNIONE  DO KONTAKTÓW  Z  WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi przez zamawiającego i uprawnionymi do  kontaktów z ofćrentami są:
- Pan Marek  Zt)araza   - magazynier Domu Pomocy Spolecznęj  w Dębicy, tel. (14) 6809 -712
-Pan Stanisław Skawiński  - g1. specjalista ds. zamówień pub]icznych  Domu Pomocy Spolecznej

w Dębicy  tel. (14) 6809 - 712
Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwolywać zebrania oferentów.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.  Ofertii ma być sporządzona pod rygorem nieważności w fomie pisemnęj (maszynowo, komputerowo albo

nieścieralnym  atramentem lub inną trwałą techniką) oraz podpisana przez upmwnionego (uprawnionych)
do składania oświadczeń woli przedstawiciela oferenta. Wszystkie mięjsca, w których Wykonawca  naniósł
zmiany (przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc) powinny być
parafówane przez osobę podpisuj ącą oferię.

2.   Oferta  winna  być  sporządzona  w języku  polskim.  Cena  w  ofercie  musi  być  podana  brutto  w  złotych
polskich,   cyffimi   i   słownie,   z  wyodrębnieniem   ceny  net.o   i  podatku   od  towarów  i   usług  (VAT)
naliczonym zgodnie z obowiązującymi w teminie składania ofefty przepisami.

3.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać jedną ostateczną cenę, wszystkie rabaty
i  marże  należy  wliczyć  w  podaną  cenę  oferty.  Złożenie  więcęj  niż jednej  ofćrty  lub  złożenie  oferty
zawierającęj    propozycje    altematyume    spowoduje    odrzucenie    wszystkich    ofćrt    złożonych    przez
Wykonawcę.

4.   Wykonawcy  składąją  oferty  zgodnie  z  wymogami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Treść
oferty musi odpowiadać treści specyfikaęji istotnych warunków zamówienia.

5.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6.   Oferta   winna   być   podpisana   przez   umocowanego   przedstawicieb   lub   przedstawicieli   wykonawcy,

upoważnionych  do  podęjmowania zobowiązań  w  imieniu wykonawcy zgodnie  z wpisem  o  reprezentaęji
w stosownym   dokumencie   uprawniąiącym   do   występowania   w   obrocie   prawnym   lub   udzielonym
pełnomocnictwem.  Wszystkie  załączniki  do  oferty  winny  być  również  podpisane  przez  umocowanych
przedstawicieli wykonawcy.

7.   Zamawiąiący  uznaje,  że  oferta  i  załączniki  zostały  podpisane  przez  wlaściciela  lub  osobę  upoważnioną
przez niego i WykorLawca ponosi w tym względzie pehą odpowiedzialność.

8.   W   przypadku   składania   ofeiqr   przez   podmioty   występujące   wspólnie,   wymagane   w   niniejszym
postępowaniu dokumenty muszą Pyć złożone przez każdy podmiot.

9.   Wykonawca wskaże w ofercie tę część zainówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
10.W  przypadku,  gdy  informaęje  zawafte  w  ofercie  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu

przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencjL  co  do  których  Wykonawca  zastrzega,  że  nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznakowane klauzulą: "Informacje
stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o zwa]czaniu  nieuczciwej
konkurencji"  i dołączone do oferty.  Zaleca się,  aby były trwale, oddzielnie spięte (zszyte).  Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Nie wypełnienie tego punktu nie
będzie  skutkować  odrzuceniem  ofćfty.  Zamawiąjący zaś  przyjmuje,  iż  infomacje  podane w treści  oferty
może ujawnić na podstawie art. 86 ust.5 i art. 96 ustawy pzp.

1 l.Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej  przypadkowe otwarcie. Jeźeli ofma zostanie
złożona w inny sposób  niż wyżęj  opisany,  Zamawiąjący nie  bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferiy. W przypadku dostarczenia pocztą kurierską,
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w punkcie IX.

NA  OFERTE   SKŁADAJA   SIE:
1)   Fomulaiz     Oftrtowy   (Zalącznik  Nr   1)   oraz  odpowiednio  załączniki   na  poszczególne   pakiety:

:`'``i\:t,l.',``L':`.T.{:`,'``k']'`::,'.']u':`:,':,`:,;,'::.:t``}.','t:{``nr:::```;.::``,\]t`::`:::,``\,Rr..`,.,]|';\t`t,','``l`t|iL`:`-„T±
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2)   oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziahi w postępowaniu  -(Zalącznik Nr 2)
3)   oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu  niespełnienia

warunków, o któiych mowa w art. 24 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych - (Zalącznik Nr 3)
4)   odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagąją wpisu do rejestru, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.  1  pkt. 2 ustawy lub wypełnione oświadczenie --kNr4)
5)   listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wg. Zalącznika Nr 5
6)   parafowany prQjekt umowy stanowiący - Zalącznik Nr 6

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA 0FERT.].::=±:::::::::a:#+#o##;:::::::g#Ś%amTh#jł#::':!5ęE:#3?Zł°żyć
Koperta winna być oznaczona napisem:

„Oftrta na  dostawę  środków czystości do  DPS w Dębicy"

Ponadto na kopercie należy zamieścić nazwę i adres ofćrenta.

2.   TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do  dnia  17 stvcznia 2020 r. godz.11:00
Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jęj  dotarcia do mięjsca składania oftrt.
Ofefty,  które  wpłyną  do  siedziby  zamawiąjącego  po  upływie  terminu  składania  ofert  są
nieważne  bez   względu na datę  stempla pocztowego.  Ofefty złożone po  terminie   nie  będą
rozpatrywane  i  zostaną  zwrócone  bez  otwierania  po  upływie  terminu  przewidzianego  na
riesienie protestu

3.   OTWARCIE OFERT:
w dniu  17 stvcznia 2020 r. o Eodz.11:15.
Jawne otwarcie ofe]i  nastąpi  w siedzibie  Domu Pomocy Społec2mej im. Świętego Qjca Pio w Dębicy
przy  ul. 23 Sierpnia 3, w Sali Narad. Oferenci mogą być obecni przy  otwieraniu  ofert. W przypadku
nieobecności   Wykonawcy   przy   otwieraniu   ofert,   Zamawiający   prześle   Wykonawcy   infónnaęję
z  otwarcia ofert.
Po otwarciu oftri, komisja  przystępuje do części niejawnej posiedzenia.

4. OPIS SPOS0BU OBI,ICZENIA CENY
Wykonawca uwzględniąjąc wszystkie wymogi, o któiych mowa w niniejszej specyfikaęjL powinien
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonywania przedmiotu
zamówienia oraz  uwzględnić inne qpłaęy i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane
przez wykonawcę.

Sposób obliczenia ceny:
1 )   W Fomularzu cenowyin, ilość przemnożyć przez cenęjednostkową netto (bez VAT) i do uzyskanej w

ten  sposób  wartości  netto  dodać  podatek  VAT.  Otrzymame  t)m  sposobem  wartości  netto  i  brutto
zsumować dla wszystkich pozyęji oftfty, otrzymując t)m  samym cenę  oferiy.  Cena ofćrty musi być
po zsumowan.iu ceną netto  i  ceną brutto (łącznie z VAT)  i powinna być podana w złotych polskich.
a'oszczególne obliczenia należy podać z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku -do  1  grosza -
chyba  że  dla  danej  pozyęji  w  fomularzu  przewidziano  inaczej).  Zaokrąglać  należy  w  następujący
sposób: jeśli  cyfia  występ`+jąca  na  3  pozyęji  po  przecinku jest  poniżęj  5  zaokrąglenia  dokonuje  się

przez  odcięcie  cyfr  na  dalszych  miejscach,  natomiast  jeśLi  cyfra  ta  to  5  i  powyżęj,  zaokrąglenia
dokonuje się przez dodanie do zaokrąglanej wartości 0,01  i odcięcie cyfi na 3  i dalszych mięjscach po
przecinku np.  wartość:  1,125  po zaokrągleniu powinna wynosić  1,13; wartość:  1,124  po  zaokrągleniu
powinna uvnosić  1,12).
Wymaga się  podania jednej  ceny  na każdy artykuł w  przeliczeniu  na podaną przez Zamawiąjącego
jednostkę miary.
Poprawnie wyliczone wartości z Formularza cenowego odpowiednio do każdego z Pakietów należy
wpisać do FormuLat.za Ofertowego stanowiącego Zatącznik nr 1 do SIWZ

2)   Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
5



a)    w przypadku mnożenia cenjednostkowych i liczby jednostek miar:
-     jeżeli  obliczona  wartość  netto  nie  odpowiada  iloczynowi  ceny  jednostkowej   oraz  liczby

jednostek  miar,   przyjmuje   się,   że   prawidłowo   podano   liczbę  jednostek  miar  oraz   cenę
jednostkową:
w  przypadku  dodawania  podatku  VAT  do  wartości  netto jeżeli  obliczona wartość  brutto  nie
odpowiada sumie wartości netto i stawce podatku VAT przyjmuje się, że prawidłowo podano
stawkę VAT i wartość netto wyliczona jako  iloczyn ceny jednostkowej  oraz liczby jednostek
miar.

b)  w przypadku sumowania cen za poszczególne części (pozycje) zamówienia:
-     jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części (pozycje) zamówienia, przyjmuje się,

że prawidłowo podano ceny za części (pozycje) zamówienia.

Jeżeli   cenę   lub  wartość   za   zamówienie   podano   rozbieżnie   słownie   i   liczbą,   przyjmuje   się,   że
prawidłowo   podano   ten   zapis,   który   odpowiada   dokonanemu   obliczeniu   ceny.   Zamawiający
poprawiaj ąc omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencj e rachunkowe dokonanych poprawek.

XIII.    OPIS  KRYTERIÓW  0CENY  OFERT
1.    Po zakończeniu cżęści jawnej, komisja powołana przez zamawiającego dokona badania i oceny ofert.
2.    W pierwszym etapie postępowania komisja sprawdza czy wykonawcy spełniają wymagane warunki i nie

podlegają wykluczeniu.  Następnie komisja bada oferty wykonawców niewykluczonych  i odrzuca oferiy
nie    spełniające    wymagań    określonych    w    SIWZ.    Komisja    dokona    badania,    oceny    i    wyboru
najkorzystniej szej oferty spośród ofert nie odrzuconych.

3.    Ofefty  ważne,  spełniające  wymagania  niniejszej  specyfikacji  oceniane  będą  przez  komisję,  niejawnie,
według j edynego kryteria:

Lp. KRYTERIUM OCENY PODSTAWA OCENY ZNACZENIEwO/o

1. Cena Wartość oferty, zgodnie z wybranym 1000/o
PAKIETEM (załącznikiem)

Cena brutto -100% (ocena za pomocą proporcji matematycznej)

najniższa  cena  oferty  z  ofert podlegających ocenie
_____________________________________ --------    x    100

cena     oferty   badanej

4.    Ocena  ofert   ostatecznych   zostanie   przeprowadzona  wyłącznie   w   oparciu   o   przedstawione   powyżej
kryt

5.    W   toku   badania   i   oceny   złożonych   ofert,   zamawiający   może   żądać   od   wykonawców   pisemnych
wyj aśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zamawiający   udzieli   zamówienia   wykonawcy,   którego   oferta   odpowiada   wszystkim   wymaganiom
przedstawionym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium  wyboru
(oferta z  najniższa  ceną  brutto).

7.    Zamawiający  powiadomi  niezwłocznie  o  wyborze  oferty  wszystkich  wykonawców  którzy  ubiegali  się
o  udzielenie  zamówienia.  Wybranemu  wykonawcy  zamawiający  wskaże  temin  i  miejsce  podpisania
umow.

8.    Zamawiający może unieważnić przetarg, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
a)   nie złożono żadnej ofefty niepodlegającej odrzuceniu
b)   cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zainawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia
c)    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leą/  w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)   postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia

publicznego
e)    powtómie złożono oferty dodatkowe o takiej samej cenie.



Xiv.  UDZIELENIE   ZAMÓWIENIA
1.     Zamawiający   udzieli   zamówienia   wykonawcy,   którego   oferta   spełnia   warunki   określone

w ustawie i w uproszczonej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą.
2.     Ogłoszenie  wyniku  przetargu  zostanie  zamieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  Zamawiającego,  tj.

w  Domu Pomocy Społecznej w Dębicy przy ul. 23  Sierpnia 3. Zamawiający prześle informację
o wyniku postępowania do wszystkich uczestników postępowania.

3.     Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę,  którego  oferta  została  wybrana,  o  miejscu  i  terminie
podpisania  umowy.  Niedotrzymanie  terminu  określonego  w  zawiadomieniu  uznane  będzie  za
uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

4.     Umowy sąjawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
infomacjipubliczmej.

5.     Zakres  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem
zawaftym w ofercie

6.     Umowa jest nieważna w części wykraczającej  po2a określenie przedmiotu zamówienia zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XV.   [#°RTON#ADDZLÓNEZD#Eś\cJ[Ą#%°wv?°STANOWIENIA,   KTÓRE   ZOSTANĄ

lstotne  dla  zamawiającego  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  umowy  zawarte
zostały w projekcie umowy  załączonej do niniejszej specyfikacji.

Xvi.  ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ
Wszystkim Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem Vl ustawy -Prawo
zamówień publicznych.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ustawa -Prawo zamówień
publicznych oraz ustawa - Kodeks cywilny.

ZAŁĄCZNIKI:
1.     FORMULARZ  CENOWY  -PAKIET  Nr 1, Nr 2 , NR 3, Nr4, Nr 5  (Zalącznik Nr 1)
2.     Oświadczenia Wykonawcy o spehieniu warunków udziału w postępowaniu  -Zalącznik Nr 2
3.     Oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków,

o  których mowa w art. 24 ust.  1  ustawy Prawo zamówień public2nych -Zalącznik Nr 3
4.     Odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru,  w  celu  wykazania  braku

podstaw do wykluczenia lub wypełnione oświadczenie -  Zalącznik Nr 4
5.     Listę podmiotów należących do tej samej gmpy kapitałowej wg. Zalącznika Nr 5
6.     PROJEKT UMOWY  -Zalącznik Nr 6
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