REGULAMIN POSTĘPOWANIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności,
którego przedmiotem jest: dostawa innowacyjnego, mobilnego symulatora jazdy z platformą ruchu o
6 stopniach swobody oraz w najwyższym stopniu odzwierciedlającym pojazd i warunki jazdy do
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek, przy ul. Krotoszyńska 30, 63-720 Koźmin
Wielkopolski wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, aktualizowanym bezpłatnie oraz
uruchomienie symulatora, a także przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego do pełnej jego
obsługi.
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek ODZ Paterek
ul. Krotoszyńska 30
63-720 Koźmin Wielkopolski
woj. Wielkopolskie,
tel. +48(62) 7216229,
fax. +48 (62) 7216229
mail: biuro@odzpaterek.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce i termin publikacji ogłoszenia o zmówieniu:
a) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą
konkurencyjności
b) Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone:
- na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego
- na stronie internetowej Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław
Paterek ODZ Paterek
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
3. Opis przedmiotu zamówienia
a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa innowacyjnego, mobilnego symulatora jazdy
z platformą ruchu o 6 stopniach swobody oraz w najwyższym stopniu odzwierciedlającym
pojazd i warunki jazdy do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek, przy
ul. Krotoszyńska 30 63-720 Koźmin Wielkopolski wraz z licencjonowanym oprogramowaniem,
aktualizowanym bezpłatnie oraz uruchomienie symulatora, a także przeszkolenie
2 pracowników Zamawiającego do pełnej obsługi
b. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
34151000-0 symulator jazdy
c. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych i
funkcjonalnych dotyczących zamawianego sprzętu znajduje się w załączniku nr 1a i 1b do
Regulaminu postępowania
d. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym złącznik nr 2 do Regulaminu postępowania
e. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej –
stanowiącej załączniki do Regulaminu postępowania – za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia o ile Wykonawca wykaże w sposób nie budzący
wątpliwości, iż spełniają one wymogi zamawiającego w stopniu nie mniejszym niż określone
użytą przez zamawiającego normą, aprobatą, specyfikacją techniczną lub systemem
odniesienia. Rozwiązanie równoważne musi odpowiadać wymaganiom przepisów prawa dot.
przedmiotu zamówienia.

f.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w
wysokości maksymalnie do 40% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy (wartości
umowy) jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy na zasadach określonych
w umowie. Szczegółowe postanowienia w zakresie udzielenia zaliczki, form zabezpieczenia
zaliczki, sposobu jego wniesienia i zwrotu, a także możliwość zmiany formy zabezpieczenia
zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania (wzór umowy).
g. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:
a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 2 letniej gwarancji na dostarczony sprzęt,
a okres gwarancji będzie liczony od daty przekazania Zamawiającemu bezusterkowego
protokołu odbioru.
b. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi
we wskazanym wyżej okresie.
c. Gwarancja nie może ograniczać Zamawiającego do instalowania w sprzęcie standardowych
kart rozszerzeń, pamięci, napędów, procesorów, sterowników oraz bieżących konserwacji
sprzętu.
d. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 24 godzin roboczych od dnia
zgłoszenia awarii
e. Wykonawca gwarantuje, że trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancyjnym
powoduje wymianę podzespołu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii. Wykonawca
dokona wymiany w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż 7 dni od
zgłoszenia awarii
f. Produkty będą posiadały wszelkie niezbędne do normalnego funkcjonowania instrukcje
i certyfikaty w języku polskim.
g. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, w całości nieużywane, nie powystawowe
i muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, których
przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej
gwarancji.
h. Wszystkie urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w sposób
trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
5. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienia w terminie do 10 miesięcy od dnia
podpisania umowy
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
a. Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca
polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia opieki lub kurateli

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
3 do Regulaminu postępowania
b. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy spełniali warunek dotyczący posiadania zdolności
technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna iż ww. warunek jest spełniony jeżeli
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) wykonał w sposób należyty,
2 dostawy symulatora jazdy przy czym co najmniej jedna dostawa była o wartości minimum,
1 000 000 zł brutto. Wykaz dostaw zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu postępowania.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
a. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
- oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do Regulaminu postępowania.
- wykaz dostaw potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu zgodnie
z załącznikiem nr 5 do Regulaminu postępowania wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte ich wykonanie.
b. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów o których mowa powyżej lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania bądź jeżeli złożone
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
c. Dokumenty złożone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski.
d. Ilekroć występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też
potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że
oświadczenia te i dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na
podstawie pełnomocnictwa.
e. Pełnomocnictwo o którym mowa powyżej w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty.
Nieuzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym
samym niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a w konsekwencji odrzuceniem jego oferty.
8. Informacje o sposobie porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania z
Wykonawcami
a. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim

b. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ.
c. Korespondencję związana z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek ODZ Paterek
ul. Krotoszyńska 30
63-720 Koźmin Wielkopolski
woj. Wielkopolskie,
faks: . +48 (62) 7216229
mail: biuro@odzpaterek.pl
d. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Regulaminu
postępowania.
e. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu postępowania wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści Regulaminu postępowania, wpłynie po upływie terminu o
którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający umieści wyjaśnienia na
stronie internetowej na której udostępniono Regulamin postępowania oraz przekaże treść
wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Regulamin postępowania bez
ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
f. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść Regulaminu postępowania
przed upływem terminu składania ofert. Zmianę Regulaminu Zmawiający przekaże
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Regulamin postępowania a także
udostępni ją na swojej stronie internetowej.
g. W przypadku gdy zmiana treści Regulaminu postępowania będzie prowadziła do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu Zmawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na
- stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego
- stronie internetowej Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław
Paterek ODZ Paterek
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
h. Jeżeli zmiana Regulaminu postępowania spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w
ofertach.
i. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym
mowa w pkt e.
j. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu postępowania a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązujący należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
k. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Sylwia Kolenda
tel. 662201578
mail: sylwia.kolenda@odzpaterek.pl
9. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania
ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis i sposób przygotowania ofert
a. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie jednej oferty
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
b. W przypadku gdy oferta zawierać będzie propozycję rozwiązań alternatywnych lub
wariantowych zostanie odrzucona
c. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
d. Treść oferty musi być zgodna z Regulaminem postępowania
e. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny
f. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu musza być
parafowane przez Wykonawcę własnoręcznie wraz z pieczęcią imienną ( tj. osobę
podpisującą ofertę)
g. Jeżeli osoba podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie
pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty
h. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż język
polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
i. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
j. Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i ponumerowane kolejno.
Załączniki do oferty stanowią jej integralną część d
k. Oferta składa się z:
- formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ
- oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ
- wykaz robót wraz z dowodami należytego ich wykonania – załącznik nr 5 do SIWZ
l. Zamawiający informuje, iż oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
Stosowne zastrzeżenie dotyczące nieujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca
powinien złożyć w ofercie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie
każdego uczestnika postępowania. Przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji.
m. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej następującą
Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek ODZ Paterek
ul. Krotoszyńska 30
63-721 Koźmin Wielkopolski
„Oferta na dostawę innowacyjnego symulatora jazdy do ODZ Paterek”
n. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.
Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek ODZ Paterek
ul. Krotoszyńska 30
63-720 Koźmin Wielkopolski
woj. Wielkopolskie,
do dnia 20.10.2016r. do godziny 10.00
Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane powyżej a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską W
przypadku dostarczenia oferty pocztą lub pocztą kurierską, zamawiający przyjmie za termin
złożenia oferty termin otrzymania przesyłki.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu
składania ofert. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje
z otwarcia ofert na jego wniosek.
Oferty złożone po terminie, o którym mowa powyżej, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2016r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
12. Opis sposobu obliczania ceny
a. Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi
się negocjacji w sprawie ceny
b. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN). Cena ofertowa (brutto) musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym głównie: koszty transportu,
podatki, ewentualne rabaty itp.).
c. Cena oferty nie będzie mogła ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.
d. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
e. Nie przewiduje się rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym w walutach obcych.
f. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto z uwzględnieniem podatku od
towarów i usług VAT. Do porównania ofert będzie brana cena netto (tj. bez podatku VAT).
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty
a. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny.
• Cena (netto) – 60%
cena najniższa
cena = --------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena oferty badanej
Liczba punktów badanej oferty w kryterium cenowym wynosi maksymalnie 60 pkt
•

Termin dostawy – 20%
termin dostawy:
6 miesięcy
8 miesięcy
10 miesięcy

liczba punktów:
20 pkt
10 pkt
0 pkt

Liczba punktów badanej oferty w kryterium terminu dostawy (wynosi maksymalnie 20 pkt).
•

Okres gwarancji – 20%
okres gwarancji:
5 lat
3 lat
2 lata

liczba punktów:
20 pkt
10 pkt
0 pkt

Liczba punktów badanej oferty w kryterium okresu gwarancji (wynosi maksymalnie 20 pkt).

UWAGA: pozostawienie pustego miejsca w punkcie dotyczącym okresu gwarancji oraz
terminu dostawy formularza ofertowego oznaczać będzie, że Wykonawca zaoferował:
- minimalny okres gwarancji, spełniający wymagania Zamawiającego,
- maksymalny okres dostawy
b. Ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów łącznie
we wszystkich kryteriach.
c. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
d. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, wezwie on
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert
dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności oczywiste omyłki
rachunkowe polegające na:
- błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych
w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,
- nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie),
- inne omyłki w szczególności polegające na błędnym opisaniu pozycji formularza cenowego
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Jakiekolwiek zamiany polegające na dodaniu nowej pozycji lub pominięciu jakiejkolwiek
z istniejących w formularzu pozycji nie będą uznane za możliwe do poprawienia w i skutkować będą
odrzuceniem oferty.
14. Badanie ofert
a. Badanie ofert jest poufne.
b. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia
pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
c. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny

15. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia
a. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą
zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania
b. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli
oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na:
- na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego umieszczonym na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju
regionalnego
- na stronie internetowej Stanisław Paterek Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław
Paterek ODZ Paterek
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

c. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
d. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
16. Umowa:
a. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian umowy
określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu
postępowania.
b. Postanowienia ustalone we wzorze umowy a nie wskazane w § 14 ust. 2 nie podlegają
negocjacjom.
17. Załączniki:
Integralną częścią SIWZ są następujące załączniki:
a. 1a – specyfikacja techniczna naczepy
b. 1b – specyfikacja techniczna stanowiska edukacyjnego
c. 2 – wzór umowy
d. 3 – oświadczenie
e. 4 – formularz ofertowy
f. 5 – wykaz dostaw

