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i. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostr6w Mazowiecka

ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrow Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenla zamdwienia.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ptonizej

kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawte art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 28 stycznia

2004 r. Prawo zamdwiert publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pozn. zm.), zwanej dale] „ustaw4

Pzp".

III. Opls przedmiotu zamdwienla.

1. Kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne; 39162110-9 SprzQt dydaktyczny; 39162200-7 Pomoce

artykuly szkotne.

2. Przedmiotem zamowfenia jest zakup idostawa fabrycznie nowych pomocy naukowych

i dydaktycznych do wyposazenia pracowni przyrodniczych, chemicznych i biologicznych szkdt

zterenu Gminy Ostrdw Mazowiecka obj^tych Projektem „OSTRO Z WIEDZA - wsparcie edukacji

15 szkol ksztaicenia ogdinego onajslabszych wynikach edukacyjnych zterenu wiejskiej gminy

Ostrdw Mazowiecka.

3. Opis i iloki zamawianych pomocy zawiera zal^cznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

4. Zakupione pwrnoce dydaktyczne nalezy dostarczyd kompletami do kazdej szkoty do miejsca

wskazanego przez jej dyrektora tub osob^ przez niego upowaznionq:
1) Publicznej Szkofy Podstawowej im. ptk dypl. Ludwika Bocianskiego w Komorowie,

ul. Mazowiecka 81,07-310 Komorowo;

2) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Powstartcow 1863 roku w Nagoszewie, Turka 40, 07-300

Turka;

3) Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. ks. ptk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy, ul. Pawta

Jasienicy 23,07-304 Jasienica;

4) Publicznej Szkoty Podstawowej im. mjr Henryka Suctiarskiego wJelonkacfi, Jelonki 15, 07-302

Jelonki;

5) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Marii D^browskiej w Dudact), Dudy 19,07-300 Dudy;
6) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Kardynata Stefana Wyszyiiskiego w Dybkadi, Dybkt 18,

07-308 Dybki;

7} Publicznej Szkoty Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy, ul. Pawta Jasienicy 23,07-304

Jasienica;

8) Publicznej Szkoly Podstawowej im.Zestadcdw Syberyjskicti wKalinowie, Kalinowo 90, 07-304

Kalinowo;

9) Publicznej Szkoty Podstawowej im. rtm. Witolda Piteckiego w Kozikacti, Koziki 2,07-300 Koziki;

10) Publicznej Szkoty Podstawowej im. Papieza Jana Pawta II wNagoszewce, Nagoszewka Oruga
89,07-300 Nagoszewka Druga;

11} Publicznej Szkoty Podstawowej im. Wojciectia BogumHa Jastrz^bowski^o wNowej

Osuchowej, ul. Szkolna 50,07-308 Nowa Osuctiowa;

12) Publicznej Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej wStarym Lubiejewie, ul. Szkolna IS,

07-300 Stare Lubiejewo;
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13} Publicznej Szko<Y Podstawowej im. Kornela Makuszynskiego w Ugniewie. ui. Szkolna 28,
07-300 Ugniewo.

5. Zamawiajqcy nie dopuszcza sWadania ofert cz^kiowych.

IV. Termin wykonanla zamowienia.

60 dni od dnia podpisania umowy.

V. Warunki udziatu w post^powanlu.

1. O udzielenie zamdwienia mogq ubiegac si? wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. ZamawiajqcY informuje, ze w nlniejszym post?powaniu najpierw dokonana zostanie ocena ofert,
a nast?pnie zbadane zostanie czy wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24aa ustawy Pzp}.

VI. Wykaz o^ladczen lub dokumentow, potwierdzajqcych spetnianie warunkdw udziatu
w p<»t?powaniu oraz brak podstaw do wykiuczenia.

1. Do ofertv wykonawca musi dotgczyc:

1} aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia w zakresie wskazanym w zaiqczniku nr 3 do

SIWZ, w tym dotyczqce podwykonawcdw, ktorym wykonawca zamierza powierzyc wykonanie

cz?^i zamowienia;

2) w przypadku podmiotow wyst?puj?cych wspolnie (np. konsorcjum}:

a} oswiadczenia o braku podstaw do wykiuczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw
oddzielnie,

b} petnomocnictwo, o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

3} petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy
wykonawca sktada ofert? przez ustanowionego petnomocnika.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej informacji, o ktorej mowa

w art. 86 ust. 5 nalezy przekazac o^wiaduenie o przynaleznoki lub braku przynalezrroki do tej

samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem

oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiqzania z innym wykonawc? nie

prowadzq do zaktocenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamowienia. W przypadku
wykonawcow wyst?puj?cych wspolnie oswiadczenie musi ztozyc kazdy z wykonawcow oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaiacego wykonawca dostarczy;

1} w zakresie niepodlegania wykluczeniu:

a} informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14
i 21 ustawy Pzp, wystawion? nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uptywem terminu sktadania

ofert, przy czym:

- jezeli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu sktada informacj? z odpowiedniego

rejestru atbo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany

przez wtasciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma

siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy

informacja albo dokument, wzakresie okreslonym wart.24 ust. 1 pkt 13, 14 i21 -

dokument powinien by£ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi?cy przed uptywem

terminu sktadania ofert,
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- wykonawca majqcy siedzib^ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do

osoby majqcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Potskiej, ktorej
dotyczy dokument okreSiony w lit. a), skfada dokument, o ktdrym mowa w literze a) tiret

pierwszy. Jezeli w kraju, w ktdrym miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument

miai dotyczyc, nie wydaje si^ takich dokumentdw, zast^puje si? go dokumentem
zawierajqcym o^wiadczenie tej osoby zfozonym przed notariuszem lub przed organem

s?dowym, administracyjn^ albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego
wtasciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wczesnlej

niz 6 miesi?cy przed uptywem terminu skiadania o^rt,

b) oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem irodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamdwlenia publiczne.

4. Jezeli oswiadaenia lub inne ziozone przez wykonawc? dokumenty b?d? budzid wgtpliwosci
Zamawiaj?cego, moze on zwrdcic si? do wtakiwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym
miejsca zamieszkania ma osoba. ktdrej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacjl
dotycz?cych tego dokumentu.

5. Wykonawca nie jest obowi?zany do ziozenia oiwiadczen lub dokumentdw potwierdzaj?cych
powyzsze okoliczno^ci, jezeli:

1) Zamawiaj?cy posiada juz takie dokumenty, o ile s? aktualne, o czym wykonawca poinformuje
Zamawiajqcego poprzez wskazanie nazwy wczesniejszego post?powania lub ewentualnie

numeru sprawy, lub

2) s? dost?pne w formie elektronicznej za pomoc? bezpiatnych i ogdlnodost?pnych baz danych,
o czym wykonawca poinformuje Zamawiajqcego poprzez wskazanie adresu strony.

VII. Infbmnacje o sposobie porozumiewania si? Zamawiaj?cego z wykonawcami.

1. Osob? wyznaczon? do porozumiewania si? z wykonawcami jest Joanna Leonik - Gtdwny
specjalista ds. zamdwied publicznych.

2. Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawc? odbywa si? w j?zyku polskim, za pomoc? jednej

lub kilku nizej wymienionych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.4.2018:

1) faksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2) poczt? elektroniczn? na adres: joanna.leonik@>gmmaostrowmaz.home.pl;

3) poczt? tradycyjn? na adres: Urzqd Gminy wOstrowi Mazowieckiej, ul. gen. Wfadysfawa

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka; czynny wdni robocze wgodzinach od 7:30 do

15:30.

3. ZamawiaJ?cy zastrzega, ze za posrednictwem operatora pocztowego, poslaiica lub osobiicie maj?
bye ztozone nast?puj?ce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewazno^i w formie pisemnej, w oryginale;

2) oswiadczenie o przynaleznoki lub nie do grupy kapitafowej, w oryginale;

3) o^wiadczenia i dokumenty dia wykazania braku podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej
z postanowieniami §14 rozporz?dzenia wsprawie dokumentdw oraz zgodnie zwezwanlem

Zamawiaj?cego;

4) peJnomocnictwa w oryginale lub kopii po^wiadczonej za %odno^ z oryglnatem notarialnie lub

przez osoby udzielaj?ce peinomocnictwa.

4. Wykonawca moze zwrdcic si? do Zamawiajgcego o wyjainienie tresci SIWZ. Zamawiaj?cy udzieli
wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed uptywem terminu sktadania ofert,
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pod warunkiem, ie wniosek o wyjasntenie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajqcego nie pozniej niz
do kohca dnia, w ktorym upfywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

VIII. Termin zwi^anla ofertq.

Wykonawca jest zwtqzany ofertq przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwiqzania ofertq

rozpoczyna si? wraz z upfywem terminu sWadania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszeikie koszty zwiqzane ze spcrzqdzeniem oraz zfozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post?powania.

2. Ofert? nalezy sporzqdzic w j?zyku polskim, a jej tresd musi odpowiadad treici SIWZ.

3. Oferta powinna bye napisana w sposob trwafy i czyteiny oraz podpisana przez osob? upowaznion?

do reprezentowania wykonawcy na zewn?trz i zaci?gania zobowi?zah w wysokosci
odpowiadaj?cej cenie oferty.

4. Oferte nalezy ztohrc wzamknietei kopercie. na ktdrei umieszczona bedzie nazwa iadres

Zamawiaiaceeo. nazwa iadres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na „Zakup idostawe pomocv

naukowvch 1 dvdaktvcznvch do szkol na terenie Gminv Ostr6w Mazowiecka". Nie otwierad przed

27 luteeo 2018 r.. eodz.: 13:00.»

5. Zaieca si?, aby:

1) cata oferta wraz z zatqcznikami byfa wtrwaly spos6b ze sob? pol?czona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiaj?c jej samoistn? dekompletacj?;

2} wszystkie strony byly ponumerowane;

3) poprawki lub zmiany (rowniez przy uzyciu korektora) byty parafowane w{asnor?cznie przez

osob? podpisuj?c? ofert?.

6. Oferta, przed uplywem terminu do Jej zfozenia, moze zostad;

1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana b?dz uzupetniona pod warunkiem, ze Zamawiaj?cy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawfadomienie powinno wsposdb jednoznaczny wskazywad co jest zmienione, poprawione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byd ziozone wedtug takich samych zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisac sfowo „ZMIANA". Koperty oznaczone ̂ ZMIANA'

zostan? otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany 1 po

stwierdzeniu poprawno^i procedury dokonywania zmian, zostan? dot?czone do oferty;

2) wycofena pod warunkiem, ze Zamawiajqcy przed upfywem terminu do sktadania ofert otrzyma
pisemny wniosek o wycofanie zfozonej oferty. Wniosek musi bye podpisany przez osoby

uprawnione do sktadania oswiadczeh woli w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez inn? osob? nalezy dot?czyd stosowne

petnomocnictwo do wykonania tej czynnoki. Wzor formularza wniosku o wycofenie oferty

stanowi zat?cznik do SIWZ. Ofert? wycofan? Zamawiaj?cy zwrbci wykonawcy niezwtocznie po

otwarciu ofert w sposob wskazany we wniosku.

7. Do przeliczenia na PLN wartoSci wskazanej w dokumentacti ztozonych na potwierdzenie

spebiiania warunkow udziatu w post?powaniu, wyrazonej wwalutacli tnnych niz PLN,

Zamawiaj?cy przyjmie ^redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszc2?cia
post?powania.

8. Oferta, ktorej tre^d nie b?dzie odpowiadad treki SIWZ, z zastrzefeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszeikie niejasnoSci iw?tpliwoki
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dotyczgce treki zapis6w wSIWZ natezy zatem wyjainic z Zamawiajqcym przed terminem
sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VII niniejszej SIWZ.

X. Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcla ofert.

1. Oferty nale^ sktadad w siedzibie Zamawiajqcego: sekretariat Urz?du Gminy (pokdj nr 15, 1 pi^tro)
do dnia 27 lutego 2018 r. do godz. 12:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si? 27 lutego 2018 r. o godz. 13:00. Wykonawcy, ktorzy zechc? byi
obecni podczas otwarcla ofert, proszeni s? oobecnosc w siedzibie Zamawiajqcego, na gbrnym
korytarzu przed sekretariatem nr 15. I pi?tro, na co najmniej 5 minut przed godzin? otwarcia,

gdzie zostan? poinformowani, w ktbrym pokoju odb?dzie si? otwarcie ofert.

3. Zamawiajqcy niezwiocznie zwroci ofert?, ktora zostanie ztozona po terminie.

Xi. Opis spcsobu obliczenia ceny.

1. WZalqczniku nr2 - formularzu oferty wpierwszej kolejnoki nalezy wypefnic wszystkie
ponumerowane wiersze we wszystkich tabelach cz?ki A i B. Ponumerowane wiersze oznaczaj?

materiaiy w sztukach skfadajqce si? na 1 komplet. Nast?pnie nalezy wypetnid nieponumerowane

wiersze w tabelach cz?sci A, B i C. Nieponumerowane wiersze dotycz? ceny za komplet. Wartosci

brutto z nieponumerowanych wierszy tabel cz?ici A, B i C nalezy zsumowac i wpisad do punktu 1
formularza oferty.

2. Wynagrodzenie powinno bye podane w formularzu ofertowym wzapisie stownym iliczbowym
z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej.

3. Cena oferty powinna bye wyrazona w setnych cz?sciach ziotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowiqzuje zasada zaokrqglania ..wgor?" cyfry „5' iwi?kszych. wyst?puj?cej na
trzecim miejscu po przecinku, np. 4,375 = 4,38.

4. Wszelkie rozliczenia mi?dzy Zamawiajqcym a wykonawc? prowadzone b?d? w polskich rfotych.

XII. Opis kryteriow oceny ofert

1. Zamawiajqcy oceni oferty za pomoc? kryteriow, ktorym przypisana b?dzie odpowiednia waga

i przyznawane b?d? punkty. tqcznie (ze wszystkich kryteriow), maksymalnie oferta moze zdobyc

100 punktow. Jako najkorzystniejsz? ofert? Zamawiajqcy uzna t?, ktdra uzyska najwi?ksz? iloid
punktbw.

2. Jezeli dwie lub wi?cej ofert przedstawi taki sam bitans ceny i innych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajqcy sposrbd tych ofert wybierze ofert? z najnizsz? cen?.

3. Zamawiaj?cy zastrzega, ze oferta, ktorej cena b?dzie raz?co niska wstosunku do przedmiotu
zamowienia zostanie odrzucona. Wcelu ustalenia czy oferta zawiera razqco niskq cen?

Zamawiajqcy zaz?da stosownych wyjaSnieh. Na wykonawcy spoczywa obowiqzek wykazania, ze

oferowana cena nie jest raz?co niska.

4. Punkty przyznawane b?d? w oparciu o nast?puj?ce kryteria:

1) cena-95%.

W tym kryterium maksymain? itoSd, tj. 95 punktow, mofe zdobyc oferta z najnizsz? cen?. Ocenie
podlegac b?dzie kwota brutto podana wpktl formularza oferty. Punkty (P) zostan? przyznane
wediug wzoru:

P = (najnizsza cena brutto sposrod badanych ofert: cena brutto oferty badanej) x 95% x 100 pkt
Punkty przyznawane b?d? z doktadnofei? do dwoch miejsc po przecinku;

2) okres r?kojmi - 5%.
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W niniejszym kryterium maksymainq ilo^, tj. 5 punkt6w, moze zdobyc oferta z najdtuzszym okresem
r^kojmi, ktory ustata si? na 5 lat. Jezeli wykonawca zaoferuje diuzszy niz 5 lat okres gwarancji, to na

potrzeby oceny ofert i przyznania punktacji Zamawiajqcy przyjmie maksymalny okres gwarancji. Jezeli
wykonawca zaoferuje okres gwarancji krdtszy od minimalnego, ktory wynosi 2 lata, wowczas jego
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tre^ci? niniejszej SIWZ. Punkty przyznawane b?dq
w nast?puj?cy spos6b: za okres r?kojmi rowny 2 lata - 0 pkt; za 3 lata -1 pkt; za 4 lata - 3 pkt; za 5
lat-5 pkt.

t?cznq punktacj? jest suma punktow uzyskanych w kryterium cena i okres r?kojmi. Za
najkorzystniejszq ofert? uznana zostanie oferta, ktdrej fqczna iloii punktow b?dzie najwyzsza
spo^rbd ofert niepodiegajqcych odrzuceniu.

XIII. FormalnoKl przed zawarctem umowy w sprawie zamdwienia publkznego.

Przed podpisantem umdw wykonawca zobowi?zany jest:

1) dostarczyc Zamawiaj?cemu wz6r dokumentu zabezpieczenia do zatwierdzenia - w przypadku

wniesienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni?zna;

2) przekazad informacje niezb?dne do wypefnienia wzoru umowy, np. osoby, ktdre podpisz?
umow? po stronie wykonawcy, ktore b?d? odpowiedzialne za realizacj? obowi?zk6w
umownych, itp.;

3) dostarczyd kopi?, poswiadczon? za zgodnosd zoryginafem, umowy regulujqcej wspdiprac?
podmiotow, jezeli oferta wybrana w celu realizacji zamowienia zostafa zfozona wspolnie przez
wykonawcow.

XiV. Wyntagania dotycz?ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej
„zabezpieczeniem", w wysoko^ci 10% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenia sfuzy

pokryciu roszczed z tytutu niewykonania lub nienale^ego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie moze byd wnoszone, a w trakcie realizacji umowy zmienione z zachowaniem jego

ciqgfosci i bez zmnlejszenia wysokosci, wedtug wyboru wykonawcy wjednej lub kilku
z nast?puj?cych foim:

1) pieni?dzu - 100% zabezpieczenia na caty okres nale^ wnieid przed podpisaniem umowy na

rachunek bankowy Zamawiajqcego nr04 8923 0008 0003 1046 2000 0006; wykonawca moze

wyrazic zgod? na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia;

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spoidzielaej kasy oszcz?dnosciowo - kredytowej,
z tym ze zobowi?zanie kasy jest zawsze zobowi?zaniem pieni?znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczoici (Dz.U. z 2007 r.

Nr 42, poz. 275 z pozn. zm.}.

3. Ztresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/por?czenia winno wynikad, ze bank,

ubezpieczyciel, por?czyciel zaplaci na rzecz Zamawiajqcego wterminie 30 dni od pisemnego

z?dania kwot? zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajqcego, bez odwofania, bez

warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezeh wykonawcy i bez dochodzenia czy

wezwanie Zamawiaj?cego jest uzasadnione czy nie.

Regionalny Program Operacyjny WojewPdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Strona 8 z 10



a Program Regionalny

4. Kwoty zabezpieczenia podlegaj^ce zwrotowi ulegaj^ zmniejszeniu przy zwrocie ztytulu potrqcert
za ztq jakosc przedmiotu zamowienia, niedotrzymanie terminu realizacjt umowy lub naWadow
poniesionych przez samego Zamawiajqcego na usuni^cie wad, jezeli nie dokonai tego wykonawca
robot.

5. Zabezpieczenie w pieniqdzu wnosi si^ na caly okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si^ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiqzaniem si§ wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku

nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30dni przed upfywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inneJ formie niz w pieniqdzu,

Zamawiajqcy zmieni forme na zabezpieczenie wpieniqdzu, poprzez wypfate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia najpozniej w ostatnim dniu waznoici dotychczasowego
zabezpieczenia.

XV. Istotne postanowienia umowy.

1. Zamawiajecy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wsprawie zamdwienia
publicznego na warunkach okresionych we wzorze umowy bedqcym zaiecznikiem do niniejszej

SIWZ.

2. Wzor umowy zostanie uzupetniony o niezb^dne dane dotyczqce wykonawcy, wartoki umowy

oraz warto^i i formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVI. Pouczenle o srodkach ochrony prawnej.

1. Srodki ochrony prawnej przysfogujq wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial

interes w uzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponieid szkode w wyniku

naruszenia przez Zamawiaj^cego przepisdw ustawy Pzp.

2. $rodki ochrony prawnej przystuguje rdwniez organizacjom wpisanym na liste or^anizacji
uprawnionych do wnoszenia 5rodkdw ochrony prawnej, ogtoszonq na stronie intemetowej

Urzedu Zamdwiert Publicznych, wobec ogfoszenia ozamdwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia.

3. Odwoianie przyshiguje wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoki Zamawiajgcego

podjQtej w postQpowaniu oudzielenie zamdwienia iub zaniechania czynnosci, do ktdrej
Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Pzp. W niniejszym post^powaniu odwotanie

przystuguje wobec czynnofoi:

1) okreslenia warunkdw udziatu w post^powaniu;

2) wykluczenia odwotujqcego z post^powania o udzielenie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujqcego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegdtowe informacje dotycz^ce wnoszenia ̂ rodkdw ochrony prawnej znajdujq si^ wdziale VI

ustawy Pzp.

XVIi. Inne informacje.

1. Zamdwienie realizowane jest w ramach Projektu „OSTRO Z WIEDZ^ - wsparcie edukacji 15 szkdf

ksztafcenia ogdinego o najstabszych wynikach edukacyjnych zterenu wiejskiej Gminy Ostrdw

Mazowlecka" wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach Osi

priorytetowej X EDUKAQA DLA ROZWOJU REGIONU, Dziatania 10.1 KSZTAtCENIE I R0ZW6j
DZIECI IMtODZIEZY, Poddziafania 10.1.1 EDUKAQA 0G6lNA (WTYM WSZKOtACH
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2. Zamawiajqcy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji etektronicznej;

2) mozliwok:! sktadania ofert wariantowych;

3) moziiwosci sWadania ofert cz^kiowych;

4) zwrotu kosztdw udziatu w post^powaniu.

XVIII. Wykaz zatqcznikdw.

Zal^cznik nr 1 - szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

Zatfcznik nr 2 - formularz oferty

Zat^cznik nr 3 - formularz oswiadczenia wykonawcy

Zatqcznik nr 4 - wz6r umowy

Zafqcznik nr 5 -formularz wniosku o wycofenie oferty
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