SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
„Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
na poziomie europejskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach,
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
oraz numerze poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości
usług edukacyjnych.

Zatwierdza
(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Rzeszów, dnia 2013-10-21

§ 1. ZAMAWIAJĄCY
III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie im. Cypriana Kamila Norwida ,
Ul. Szopena 11,
35 – 055 Rzeszów,
NIP: 813-17-36-792,
REGON: 000247025
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00
§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1.

2.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dla zamówienia o wartości
szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej w dalszej
części SIWZ mają zastosowanie przepisy przywołanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) zwanej dalej Ustawą oraz kodeksu cywilnego.
§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest powierzenie świadczenia usługi zarządzania projektem:
Przedmiotem zamówienia jest zarządzenie projektem projektu pn. . „Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w
Rzeszowie na poziomie europejskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz numerze poddziałania
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.
Wszelkie działania powinny być zgodne z wymogami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opublikowanym na
stronie www.wup-rzeszow.pl oraz n/w szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Zamówienie składa się z następujących części:
1. świadczenie usługi zarządzania w zakresie - wykonanie obowiązków Kierownika projektu
2. świadczenie usługi zarządzania w zakresie - wykonanie obowiązków Specjalisty ds. rozliczeń projektu
3. świadczenie usługi zarządzania w zakresie - wykonanie obowiązków Specjalisty ds. administracyjnych
4 świadczenie usługi zarządzania w zakresie - wykonywanie obowiązków Specjalisty ds. partnerskich –
koordynatora współpracy ponadnarodowej

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
79.42.10.00-1,
75.10.00.00-7,
79.41.00.00-1,
79.41.10.00-8,
79.41.11.00-9
79.41.20.00-5,
79.41.90.00-4,
79.50.00.00-9.
Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do
rozstrzygnięcia ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej
u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego

§ 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – cztery części. Zainteresowany wykonawca
może złożyć ofertę tylko na jedną część.
§ 5. Dodatkowe informacje
I.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

II.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30 czerwca 2015 r.
§ 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj. wykażą się dysonowaniem przynajmniej jedną osobą spełniającą wymagania dla danego zadania:
Zadanie 1 Wykonanie obowiązków Koordynatora projektu:
- nie karana;
- posiadająca doświadczenie w zarządzaniu minimum jednym projektem na kwotę nie mniejszą niż 900 000,00
złotych;
- posiadającą wykształcenie wyższe;
- mającą ukończone studia lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania lub wybranych jego aspektów;
- posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystającą w pełni z praw publicznych.

Zadanie 2 Wykonanie obowiązków Specjalisty ds. finansów projektu:
- nie karana;
- posiadająca doświadczenie w rozliczaniu minimum jednego projektu na kwotę nie mniejszą niż 900 000,00
złotych;
- posiadającą wykształcenie wyższe;
- posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystającą w pełni z praw publicznych.
Zadanie 3 Wykonanie obowiązków Specjalisty ds. administracyjnych projektu:
- nie karana;
- posiadającą wykształcenie wyższe;
- posiadająca doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu na kwotę nie mniejszą niż 900 000,00
złotych;
- posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystającą w pełni z praw publicznych.
Zadanie nr 4 Wykonywanie obowiązków Specjalisty ds. partnerskich – koordynatora współpracy
ponadnarodowej
- nie karana;
- posiadającą wykształcenie wyższe
- biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie;
- posiadająca udokumentowane doświadczenie we współpracy ponadnarodowej w minimum 1 projekcie;

- posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystającą w pełni z praw publicznych.

2.

3.

4.

5.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 1 pkt
1) - 4) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, oraz w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument
ten składa każdy z nich;
2) aktualny 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, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten
składa każdy z nich;
3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument
ten mogą złożyć łącznie;
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich.
8) wykaz osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, którego
wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
1) o których mowa w ust. 3 pkt 2), 4) 5), 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) o którym mowa w ust. 3 pkt 7), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W zakresie terminu, w którym powinny być wystawione dokumenty o których mowa w ust. 8 stosuje się
odpowiednio postanowienia ust. 6 i 7.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem
oświadczenia o którym mowa w ust. 3 pkt 1) i 3), które powinno być przedstawione w oryginale.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metoda „spełnia”,
nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w ust. 3.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – określonych w
ust. 1 pkt 1) – 4) – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1)– 7). Postanowienia dotyczące podmiotów,
które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w ust. 13 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 uPzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzona wg wzoru
stanowiącego Załącznik do SIWZ
b)

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

1.
2.
3.
4.

§ 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Marek Plizga tel.: 17 74 82 870, fax.: 017-7482895, email: sekretariat@lo3.resman.pl
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego
www.3lo.rzeszow.pl.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego:
III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie im. Cypriana Kamila Norwida ,
Ul. Szopena 11,
35 – 055 Rzeszów,
§ 8 Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy
§ 9 Termin związania ofertą
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w §
11.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 10 Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w
formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.
Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub
maszynie do pisania.
Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie,
zbindowanie). Koperta winna posiadać oznaczenie: „Przetarg na wybór kadry zarządzającej projektem ”.
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony
parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego
dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii
poświadczonej notarialnie.
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma
pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym
w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego opatrzonej napisem: „Przetarg na wybór kadry zarządzającej projektem” oraz pełną nazwą i
adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub
wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub
wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ lub
zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza Ofertowego.
W ofercie Wykonawca poda całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz cenę jednostkową, tak jak to
wskazano w Formularzu Ofertowym,
Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
§ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zamawiającego
Termin składania ofert upływa dnia 30 października 2013 roku o godzinie 8.30
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 30 października 2013 r. o godzinie 9.00.
Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji
Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust 4.
§ 12 Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, cenę za wykonanie
zamówienia.
Cena winna obejmować wszelkie podatki, składki, oraz należności jakie Zamawiający winien ponieść w związku
realizacją płatności, koszty dojazdów, delegacji itp. wyposażenia biura.
Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą
podlegały zmianom
Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
§ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:
L.p.
Kryterium
Liczba punktów

2.

1.
Cena
100
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który za realizację
zamówienia zaproponuje najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej, zgodnie ze wzorem:

cena oferty najniżej skalkulowanej
-------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
cena oferty ocenianej
3.
4.
5.

W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Następnie punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
§ 14 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych formalności poprzedzających zawarcie umowy.
§15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
wniesienia, zabezpieczenia należytego wykonania .

1.
2.

§ 16 Wzór umowy
Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (złoty).
§ 17 Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy
Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym WUP
3) Zamawiający zrezygnuje z realizacji wybranej części zamówienia
4) Zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, a nie była możliwa do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy
5) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapisów przez strony.
6) pojawienie się sytuacji nie możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia wszczęcia postępowania
§ 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 19 Załączniki
Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 4 wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności
Załącznik nr 5 wzór Formularza Ofertowego
Załącznik nr 6 Wzór umowy
Załącznik nr 7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej

