SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w
Barlinku, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7461064, faks 95 7461064.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zspnr1barlinek.pl
rodzaj zamawiającego: POWIATOWA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA.

1.

2. Tryb postępowania
2.1. Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dz. U. z 2017 r. poz. 1759).
2.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa PZP”,
należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie 2.1.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
2.3. Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej.
2.4. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Usługa przygotowania realizacji zajęć i kursów na potrzeby projektu „Praktyka i kwalifikacje
gwarancją pracy w zawodzie” współfinansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego w skład której wchodzi:
•

Usługa realizacji zajęć dydaktyczno-przygotowawczych wraz z wyżywieniem

•
Usługa realizacji kursów operatora urządzeń transportu bliskiego – operatora wózków
jezdniowych podnośnikowych wraz z wyżywieniem
•

Usługa realizacji kursów energetycznych SEP 1kV wraz z wyżywieniem

3.2. Przedmiotem zamówienia
Usługa przygotowania realizacji zajęć i kursów w zakresie działań realizowanych przez Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku, na rzecz
projektu „Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego.
3.3. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów ZSP nr 1 w Barlinku
oraz zwiększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim
poprzez udzielenia wsparcia placówce kształcenia zawodowego w postaci doposażenia pracowni
zawodowych, utworzenia CKZiU w ramach Centrum Placówek Oświatowych w Barlinku oraz
wsparcia poprzez kursy, szkolenia, staże i praktyki 60 uczniów oraz 15 nauczycieli.
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3.4. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Barlinek
3.5. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części i nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. W przypadku przekroczenia kwoty
przeznaczonej przez zamawiającego na poszczególne części przetarg zostanie unieważniony.
3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części określa załącznik nr 1 do
SIWZ
3.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze
świadczeniem usług. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia w formie
pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia protokołu z wypadku
ustalającego okoliczności i przyczyny oraz przekazania go Zamawiającemu i poszkodowanemu.
3.8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych, przepisów BHP i ppoż.
3.9. Z chwilą zrealizowania projektu na Zamawiającego przechodzą w całości ewentualne autorskie
prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i innej dokumentacji wykonanej w ram ach projektu z
prawem do korzystania z projektu na wszystkich polach eksploatacji.
3.10. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) średni kurs w stosunku do EURO stanowiący
podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł.
3.11. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
4. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2020 r.
5. Podstawy wykluczenia i warunku udziału w postępowaniu – o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy:
5.1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy PZP oraz spełniający minimalne warunki
w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące
wszystkich części zamówienia
Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do wykonywania
pracy osobiście lub skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych
wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do
zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach zawodowych do wykonania zamówienia, a także
wykonywanych przez nią czynności. Wzór wykazu załączono do SIWZ. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b
Prawa). Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na
podstawie złożonych w ofercie wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi
kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady
spełnia, nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i dokumentów.
5.2. Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust.
7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw. okoliczności:
1) wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz.
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553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;
3) wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
7) wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
12) wykonawca w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
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postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
5.3. Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony z
udziału w postępowaniu.
5.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) SIWZ oraz 7.2. – 7.3 SIWZ.
6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
6.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę:
1) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 2 do SIWZ
2) Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy
6.2. Oświadczenia wymagane od wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez
wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://www.zspnr1barlinek.pl
informacji z sesji otwarcia ofert:
1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
6.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:
1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami
wg załącznika nr 5 do SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5.1.
SIWZ;
6.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
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7.

Zamówienia
polegające
na
powtórzeniu
budowlanych/zamówienia na dodatkowe dostawy:

podobnych

usług

lub

robót

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP
8.

Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty

9.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

10. Oferty częściowe:
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części i nie dopuszcza możliwości
składania oferty częściowej, tylko na jedną część.
11. 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, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
12. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. Sposób przygotowania ofert:
1) oferta sporządzona według załącznika nr 2 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być
napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 13.3) SIWZ;
2) oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być
podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;
3) dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym, co najmniej pełne
nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego
oświadczenie,
4) zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami;
5) każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub
osoby upoważnione;
6) wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;
7) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;
8) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w jej skład.
14. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Ogląd miejsca zamówienia:
Nie dotyczy.
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16. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
18. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
adresem Zamawiającego i napisem:
Usługa przygotowania realizacji zajęć i kursów na potrzeby projektu „Praktyka i
kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie” współfinansowanego w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godz. 14.00 dnia 20.10.2017 r.”

19. Składanie ofert:
1) oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Sekretariacie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja „Morro” Romockiego w Barlinku.
ul. Szosowa 2, 74 – 320 Barlinek
2) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
3) ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy PZP;
4) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub
złożenie jej w niewłaściwym miejscu;
5) Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być
one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca
winien złożyć wraz z ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
6) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
7) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
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20. Zmiana lub wycofanie oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia o
wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak oferta (pkt 18 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej
zawartość uznana za integralną część oferty;
2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg
takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”. W
trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”..
21. Otwarcie ofert:
1) Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 23 października 2017 roku po godz. 14:00 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm.
Andrzeja „Morro” Romockiego w Barlinku. ul. Szosowa 2, 74 – 320 Barlinek
2) w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy PZP. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane;
4) informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert
na stronie internetowej http://www.zspnr1barlinek.pl.;
5) w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia.
22. Tok oceny złożonych ofert:
1) Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 a a
ustawy PZP;
2) w pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o których
mowa w 6.1 i 6.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 22.5) SIWZ;
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3) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
ustawy PZP dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
4) Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona;
5) zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli,
wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
6) po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w
punkcie 24 SIWZ;
7) po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z
formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym
mowa w 6.2) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 22.9) SIWZ;
8) zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt
6.3 SIWZ.
9) zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, który nie złożył wymaganego w pkt 6.2) SIWZ oświadczenia i/lub
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do
złożenia ich, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez
siebie terminie, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
23. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.
24. Kryteria oceny ofert:
Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1) cena oferty „C” 80%
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Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
„C” = Cmin / Cbad x 100 pkt x 80 %
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
80% - waga kryterium „C”
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 80,00 pkt.
2) DOŚWIADCZENIE KADRY „D” 20%
DOŚWIADCZENIE kadry wskazanej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, określonego w pkt 5.1 SIWZ w realizacji usług związanych z wdrażaniem lub
realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych lub zagranicznych.

Doświadczenie kadry 20%
LB
X znaczenie kryterium 20 pkt = liczba punktów
LMAX
gdzie LB - Liczba godzin w ofercie badanej
L MAX - Liczba godzin w ofercie z największą liczbą godzin
C=

Do obliczeń kryterium - Doświadczenie będą brane pod uwagę dane prowadzącego z największą
liczba zrealizowanych godzin w poszczególnych częściach zamówienia
W przypadku nie podania w pkt 2.2. formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-” lub
„nie dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu, oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
Jeżeli Wykonawca nie wypełni w tabeli w pkt. 2.2. wymaganego pola „DOŚWIADCZENIE” lub nie
poda wszystkich wymaganych informacji, Zamawiający przyzna 0 pkt. w opisywanym kryterium.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 20,00 pkt.
25. Oferta najwyżej oceniona:
1) Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów –
sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „D” ” w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 25.2. SIWZ.
2) Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w
kryterium „C” + „D”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa
cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one
takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
3) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ.
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4) Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 25.2. oraz 6.2. SIWZ, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenie wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie
26. Unieważnienie postępowania:
1) Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a
ustawy PZP.
2) Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o
udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4) Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 26.2. i 26.3. SIWZ, również
na stronie internetowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja
„Morro” Romockiego w Barlinku http://www.zspnr1barlinek.pl
27. Wybór oferty najkorzystniejszej:
1) Zamawiający wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
a) który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
b) który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
c) którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w
niniejszej SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane
w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;
2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie
faktyczne i prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy
PZP również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę
uznano z niewystarczające;
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c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w
pkt 27.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
kpt. hm. Andrzeja „Morro” Romockiego w Barlinku http://www.zspnr1barlinek.pl
28. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy,
najkorzystniejsza;

którego oferta został wybrana, jako

2) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
a) 5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
b) 10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
3) zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:
a) w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
b) w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP upłynął termin do wniesienia odwołania na
czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego
wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące
postępowanie odwoławcze;
4) Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym w
zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
5) w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców;
6) przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię
dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1. SIWZ.
7) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy PZP.

29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
30. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
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1) wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez
Zamawiającego i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub
oświadczeń dokumentów z zastrzeżeniem pkt 30.2) SIWZ;
2) dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 30.1) SIWZ drogą elektroniczną, z
zastrzeżeniem pkt 30.3) SIWZ;
3) dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png,
gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub
rar;
4) w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem
wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego);
5) pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie,
jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 31
SIWZ;
6) w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z
postępowaniem;
7) Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami;
31. Udzielanie wyjaśnień:
1) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 31.3) SIWZ;
3) Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert;
4) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt
31.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi
wniosek bez rozpoznania;
5) zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy PZP przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu, o którym mowa w pkt 31.3) SIWZ;
6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja „Morro” Romockiego w Barlinku, woj.
Zachodniopomorskie: http://www.zspnr1barlinek.pl
7) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest
Pan Kazimierz Siarkiewicz;
8) pytania należy kierować na adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. kpt. hm. Andrzeja „Morro” Romockiego w Barlinku.
ul. Szosowa 2,
74 – 320 Barlinek
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e-mail: zspnr1barlinek@wp.pl
32. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja „Morro” Romockiego w
Barlinku, woj. Zachodniopomorskie: http://www.zspnr1barlinek.pl. Zmiana treści SIWZ stanowi
jej integralną część;
2) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację
na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja „Morro”
Romockiego w Barlinku, woj. Zachodniopomorskie: http://www.zspnr1barlinek.pl
3) jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
5) jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert
o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
6) niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja „Morro” Romockiego w Barlinku, woj.
Zachodniopomorskie: http://www.zspnr1barlinek.pl.
33. Środki ochrony prawnej:
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP.
34. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP;
2) jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f)

wyboru najkorzystniejszej oferty;

3) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
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określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania;
4) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego
wymagani dla tego rodzaju podpisu;
5) odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:
a) 5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 30.2) SIWZ;
b) 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja
„Morro” Romockiego w Barlinku, woj. Zachodniopomorskie: http://www.zspnr1barlinek.pl.
7) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 34.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu;
9) w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;
11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 34.2) SIWZ;
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 34.11) SIWZ
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
13) na czynności o których mowa w pkt 34.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
pkt 34.2) SIWZ;
35. Skarga do sądu:
1) na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego;
3) skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od
dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem;
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4) prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
5) skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części;
6) w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
36. Waluta, w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
37. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
38. Płatności częściowe:
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności
częściowych zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.
39. Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian
zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
40. Inne postanowienia
Sprawy nieokreślone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy PZP.
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