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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA


DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 14000 EURO I MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


NA ZADANIE: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług  na rzecz dzieci  w wieku przedszkolnym
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia publicznego:
„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług  na rzecz dzieci  w wieku przedszkolnym”

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Nazwa zamawiającego
Gmina Żelazków 
Żelazków  138 
62-817 Żelazków 
Tel/fax. 62 7521850, 62 7521881
NIP: 9680861035
REGON: 250854936
e-mail: ug@zelazkow.pl
URL: www.bip.zelazkow.pl
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.1692).
4) Kodeks cywilny.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Gminy Żelazków doposażenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Goliszewie , Skarszewie , Dębem , Russowie i  filii w Kokaninie , na terenie gminy Żelazków . W ramach zamówienia w w/w placówkach należy wykonać zakup i montaż m.in.:
1. Szkoła  Podstawowa  w Goliszewie :
- doposażenia placu zabaw 
- wyposażenia toalet;
- wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach;
- wyposażenia kuchni;
-wyposażenia szatni;
- mebli i wyposażenia;
- wyposażenia wypoczynkowego;
- zabawek i pomocy dydaktycznych;
- artykułów plastycznych;
- wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;
- sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki i programu zarządzania placówką.
2. Szkoła Podstawowa w Skarszewie :
- doposażenia placu zabaw 
- wyposażenia toalet;
- wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach;
- wyposażenia kuchni;
-wyposażenia szatni;
- mebli i wyposażenia;
- wyposażenia wypoczynkowego;
- zabawek i pomocy dydaktycznych;
- artykułów plastycznych;
- sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem i kserokopiarki.
3. Szkoła Podstawowa w Dębem  :
- doposażenia placu zabaw 
- wyposażenia toalet;
- wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach;
- wyposażenia kuchni;
- mebli i wyposażenia;
- wyposażenia wypoczynkowego;
- zabawek i pomocy dydaktycznych;
- artykułów plastycznych;
- wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;
- sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem.
4. Szkoła Podstawowa  w Russowie 
- doposażenia placu zabaw 
- wyposażenia toalet;
- wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach;
- wyposażenia kuchni;
- mebli i wyposażenia;
- wyposażenia wypoczynkowego;
- zabawek i pomocy dydaktycznych;
- artykułów plastycznych;
- wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;
- zabezpieczenie grzejników;
- sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem.
5.  Filia Szkoły Podstawowej   w Russowie z siedzibą w Kokaninie 
- doposażenia placu zabaw 
- wyposażenia toalet;
- wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach;
- wyposażenia kuchni;
- mebli i wyposażenia;
- wyposażenia wypoczynkowego;
- zabawek i pomocy dydaktycznych;
- artykułów plastycznych;
- wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi;
- zabezpieczenie grzejników;
- sprzętu ICT, audiowizualnego i tablic interaktywnych z oprogramowaniem.

	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem rodzajów i ilości poszczególnych asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia zawarto w załącznikach nr: 6,7,8,9 i 10 do niniejszej SIWZ. 
	Wszystkie materiały, urządzenia i przedmioty wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia winny być fabrycznie nowe (tzn. żadna część składająca się na dany materiał, urządzenie lub przedmiot nie może być wcześniej używana) oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty itd. oraz być wprowadzone i dopuszczone do obrotu na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
	Szczegółowe terminy i godziny dostarczenia wyposażenia oraz jego montażu do poszczególnych placówek winny zostać uprzednio ustalone z Dyrektorami poszczególnych placówek, aby nie kolidowały z codzienną pracą szkół. 
	Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości: 
	w przypadku materiałów, urządzeń i innych przedmiotów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia  - na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta tych materiałów, urządzeń i przedmiotów; 

w przypadku prac montażowych – na okres 12 m-cy

Użyte w załącznikach numer 6,7,8,9 i 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia symbole produktów, firm i ich znaki towarowe, należy traktować wyłącznie jako opis technologii i parametrów technicznych tych produktów. Wykonawcy mogą stosować produkty, materiały i technologie przy zachowaniu określonych parametrów.
 
Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wszelkie działania związane z realizacją zamówienia powinny uwzględniać uregulowania  dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 
Wartość dostawy jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust.8. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wspólny Słownik Zamówień: 
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
37800000-6 Artykuły plastyczne i artystyczne
44812000-0 Farby do celów artystycznych
39160000-1Meble szkolne
39161000-8 Meble przedszkolne
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37520000-9 Zabawki
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
22470000-5 Instrukcje
30213100-6 Komputery przenośne
30232110-8 Drukarki laserowe
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32320000-6 Urządzenia multimedialne
39514400-2 Automatyczne zasobniki na ręczniki papierowe
39712300-9 Aparaty do suszenia rąk
39144000-3 Meble łazienkowe
33141623-3 Zestawy pierwszej pomocy
35111320-4 Gaśnice przenośne
44411300-7 Umywalki
44411740-3 Miski klozetowe
39713430-6 Odkurzacze
38622000-1 Lustra
44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne
48520000-9 Pakiety oprogramowania multimedialnego
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
39711130-9 Chłodziarki
39713100-4 Zmywarki
    

Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z przepisami prawa, warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy;
- określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia najpóźniej do dnia  14 sierpnia 2015 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
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 odpowiedniej wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień wyznaczonego terminu do składania ofert odbędzie się na podstawie dostarczonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 A.W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 
składa on następujące dokumenty: 
A.1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy Pzp według załącznika do SIWZ (Wykonawcy składający ofertę wspólną przedstawiają razem jeden dokument).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego, dotyczącego w szczególności:
1) zakresu dostępnych dla Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być podpisane przez osobę umocowaną do jego reprezentowania, a do zobowiązania należy dołączyć umocowanie prawne tej osoby (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
 B.2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp według załącznika do SIWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty i oświadczenia, opisane w pkt B, przez każdego z nich.

C. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – według załącznika do SIWZ.

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Ocena spełniania przedstawionych warunków odbędzie się na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (najlepiej jednego z Wykonawców) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. Jeżeli oferta będzie podpisana tylko przez Pełnomocnika, wskazane jest dołączenie do oferty pełnomocnictwa do tej czynności od poszczególnych Wykonawców. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy konsorcjum, określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji wspólnego zadania i pełnomocnika konsorcjum. Umowa konsorcjum powinna być zawarta minimum na okres realizacji zamówienia.
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
5. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
 Gmina Żelazków 
Żelazków 138 
62-817 Żelazków  
w godz. od 8.00 od 15.00 
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się w niniejszym postepowaniu drogą elektroniczną 
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca  będą  przekazywać oświadczenia , wnioski , zaświadczenia  oraz informacje faksem , każda ze stron na żądanie drugiej  zobowiązana jest do  niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania .
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

IX. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej SIWZ.
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę. 
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:
w siedzibie zamawiającego:
 Urząd Gminy Żelazków 
Żelazków 138
62-817 Żelazków 
Pokój nr 10
do dnia 10 lipca 20156 r ,do godz. 09:00 
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Urząd Gminy Żelazków , Żelazków 138, 62-817 Żelazków .
3. Oznakowanie oferty następujące: Przetarg nieograniczony „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług  na rzecz dzieci  w wieku przedszkolnym”. Nie otwierać przed  10 lipca  2015  godz. 09.15.
4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
5. Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Żelazków 
Żelazków 138
62-817 Żelazków 
Sala posiedzeń 
Dnia 10 lipca 2015 ,o godz.09:15
6. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.  
Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena całkowita oferty obejmuje sumę cen wszystkich poszczególnych składników wchodzących w zakres asortymentowy oferty (przedmiotu zamówienia), opisanych szczegółowo w załącznikach nr 6,7,8,9 i 10 do niniejszej SIWZ. 
Należy określić dla każdego z poszczególnych składników wchodzących w zakres asortymentowy przedmiotu zamówienia cenę jednostkową. Cena jednostkowa danego składnika wchodzącego w zakres asortymentowy przedmiotu zamówienia winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, tj. w szczególności także koszty załadunku, transportu, rozładunku, a nadto w przypadku pozycji wskazujących na montaż danego składnika przedmiotu zamówienia – także koszty jego montażu/ instalacji. 
W sytuacji gdy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi więcej niż jedna sztuka danego składnika asortymentowego należy nadto określić cenę zbiorczą dla danego składnika mnożąc jego cenę jednostkową przez ilość sztuk wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 
Określenie cen jednostkowych oraz cen zbiorczych poszczególnych składników przedmiotu zamówienia winno nastąpić w stosownych rubrykach załączników nr 6,7,8,9 i 10 do niniejszej SIWZ, oddzielnie dla każdej z placówek szkolnych objętych przedmiotem zamówienia.  
Zarówno ceny jednostkowe, ceny zbiorcze, jak i cena całkowita oferty uwzględniać muszą wszystkie zobowiązania, muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje (prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy), do dwóch miejsc po przecinku. 
	Cena całkowita oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia - nie dopuszcza się wariantowości cen.  

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w SIWZ, według poniższego schematu:
- cena 		 	waga 95 %
- termin realizacji	 waga 5 %
2. Kryterium „cena” będzie liczone w następujący sposób:
Cena = (najniższa zaoferowana cena / cena oferty badanej) x 95 pkt.
3. Kryterium „termin realizacji” będzie liczone w dniach w następujący sposób:
Termin realizacji = (najkrótszy termin realizacji spośród złożonych ofert / termin realizacji oferty badanej) x 5 pkt.
4. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów, przyznana według powyższych kryteriów.
5. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta o największej ilości punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu Zamawiający poda: 
nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
4. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,  
- zamieszczone na stronie internetowej www.bip.zelazkow.pl. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.


XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, stanowiących załącznik numer  2

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. 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. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
6. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

XVII. Opis części zamówienia
Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych.

XVIII. Umowa ramowa
Zamawiający  nie przewiduje zawierania umów ramowych 

XIX. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

XX. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

XXII. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

XXIII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu.
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.zelazkow.pl.

XXVI. Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wymagania i informacje, dotyczące umów o podwykonawstwo, znajdują się w załączniku nr 2 do SIWZ – ogólne warunki umowy.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
4. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
5. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku; 
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; 
- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty; 
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVII. Możliwość dokonania zmian w umowie na podstawie art. 144 Pzp.
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Powyższe postanowienie stanowi katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do ich wprowadzenia.

XXVIII. Ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

XXIX. Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji wskazanej części zamówienia, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań, wynikających z umów o podwykonawstwo.

XXXI. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - projekt umowy
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 22 Pzp
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie z art. 24 Pzp
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 6,7,8,9,10, – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz  z formularzem cenowym 
7. Załącznik nr 11 - Wykaz części zamówienia do powierzenia podwykonawcom     





















































Załącznik Nr 1



FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................
		
Siedziba:	................................................	
		Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................
Numer telefonu:			0 (**) ......................................
Numer faksu:			          0 (**) ......................................
Numer REGON:			................................................
Numer NIP:				................................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Żelazków 
Żelazków 138
62-817 Żelazków 

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług  na rzecz dzieci  w wieku przedszkolnym
Numer sprawy: ……………..2015 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe:

wynagrodzenie netto ….................................................................................zł 
(słownie: ..............................................................................................................)
wynagrodzenie brutto za całość zamówienia .....................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
podatek VAT.................zł (słownie: …............................................................. zł)


Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie: ……………..
Termin płatności: 30 dni  

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Informujemy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(jeśli Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom wpisuje „nie dotyczy”)
5. Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
6. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
..................... ........... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

Zastrzeżenie Wykonawcy
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2
Umowa Nr …./2015

zawarta w dniu …………………….. 2015 r. w  Żelazkowie pomiędzy:
Gminą Żelazków , Żelazków 138 , 62-8176 Żelazków , reprezentowaną przez 
Pana Sylwiusza Jakubowskiego- Wójta Gminy Żelazków   
przy kontrasygnacie Pani Jolanty Dudek – Skarbnika Gminy Żelazków , 
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………............................, zwanym dalej Wykonawcą, 

Strony zawierają  umowę w ramach  zamówienia publicznego  udzielonego w trybie  przetargu  nieograniczonego,  zgodnie z przepisami  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku  - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r,  poz  907  z późn. zm.).

W rezultacie  dokonania przez Zamawiającego  wyboru oferty  Wykonawcy  w postepowaniu  prowadzonym  w trybie przetargu  nieograniczonego – została  zawarta umowa  o następującej treści :  

§ 1.
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług  na rzecz dzieci  w wieku przedszkolnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ wraz z załącznikami.
Zamówienie obejmuje dostarczenie oraz montaż urządzeń, materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w następujących szkołach:
	Zespół Szkół  im. Marii  Dąbrowskiej w Russowie , Szkoła Podstawowa w Russowie , Russów 6 , 62-817 Żelazków 
	Zespół Szkół  im. Marii  Dąbrowskiej w Russowie, Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Russowie  z siedzibą w Kokaninie , Kokanin 67, 62-817 Żelazków 
	Szkoła Podstawowa im.  ks. Jana Twardowskiego  w Goliszewie, Goliszew 17, 62-187 Żelazków 

Szkoła Podstawowa w Dębem , Dębe  34 a , 62-817 Żelazków 
Szkoła Podstawowa  im. Armii Krajowej  w Skarszewie , Skarszew 50, 62-817 Żelazków 
	Przedmiot umowy obejmuje również usługi towarzyszące przedmiotowi zamówienia takie jak transport, załadunek i rozładunek oraz wszelkie inne usługi dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, a także serwis gwarancyjny. 

Przedmiot zamówienia zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, co Wykonawca przyjmuje niniejszym do wiadomości
	Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
	SIWZ wraz z załącznikami i ewentualne wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ;
	Oferta Wykonawcy;


§ 2.
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia, rozumiany jako dzień dokonania odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia (we wszystkich placówkach, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy), ustala się na dzień ……………….. 2015 r.

§ 3.
Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zaakceptowane wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone  na podstawie  oferty Wykonawcy  na dzień podpisania umowy wynosi łącznie: 
- wynagrodzenie netto ….............................. zł 
(słownie: …........................................................................................................ zł)
- wynagrodzenie brutto …...................... zł
(słownie: …........................................................................................................zł), 
- w tym podatek VAT w wysokości ………………… zł wg stawki …… %
	Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi komplet protokołów odbioru przedmiotu zamówienia podpisanych odrębnie dla każdej z placówek wymienionych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktur częściowych – odrębnie dla każdej z placówek wymienionych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 

Zapłata wynagrodzenia  nastąpi przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy  wskazany  na fakturze (fakturach częściowych), w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (faktury częściowej).
Faktura (faktury częściowe) wystawione przez Wykonawcę winny być fakturami szczegółowymi i wskazywać w treści wszystkie składniki wykonanego przedmiotu umowy oraz ich ceny jednostkowe, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załącznikach nr 6,7, 8, 9 i 10 do SIWS oraz ofertą Wykonawcy. 
	Dane Zamawiającego do faktury:

Gmina Żelazków 
Żelazków 138
62-817      Żelazków 
NIP: 968-08-61-035
	Wykonawca oświadcza, że określając cenę przedmiotu umowy uwzględnił wartość  przedmiotów, urządzeń i materiałów, dostawę do miejsc przeznaczenia oraz wszystkie inne koszty związane z całościową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym także montaż i instalację. Koszty te wliczone są w ceny jednostkowe poszczególnych składników oferty (asortymentu), podane w Ofercie Wykonawcy, które nie ulegną zmianie  w czasie trwania niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że tak obliczone wynagrodzenie zaspokaja wszelkie jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu  wykonania niniejszej umowy.
	W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn takiego stanu rzeczy oraz ich usunięcia lub do czasu otrzymania faktury lub noty korygującej - bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
	Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności lub praw przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.


Obowiązki stron
Zamawiający  zobowiązany jest do odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnego z niniejszą umową, w szczególności zaś zgodnego ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy (Załączniki 1 i 2 do niniejszej umowy), a także do zapłaty na rzecz Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 
	Wykonawca zobowiązany jest  do  realizacji niniejszej umowy i przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy, w tym w szczególności ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie której złożono Ofertę Wykonawcy.

§ 5
Podwykonawstwo
Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom zaakceptowaną w formie pisemnej przez Zamawiającego część zamówienia o ile w ofercie zadeklarował realizację zamówienia przy udziale podwykonawców i wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć.
	Jeżeli w realizacji zamówienia będą brali udział podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny  za zapłatę  wynagrodzenia  podwykonawcom  oraz odpowiada  on wobec  Zamawiającego  za działania  lub zaniechania  podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
	Za zobowiązania umowne  wobec  Zamawiającego,  w szczególności  za udzielenie  gwarancji  na dostarczone przez Podwykonawcę  urządzenia, odpowiada Wykonawca .

§ 6
Odbiór przedmiotu zamówienia 
Wykonawca  zapewnia dostawę i montaż wyposażenia (przedmiotu umowy) w ilościach i o parametrach, zgodnych  z wymaganiami ilościowymi, jakościowymi i opisem określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszej umowy), do miejsc wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.  
	Odbiór techniczno- jakościowy i ilościowy  przedmiotu zamówienia odbędzie się odrębnie dla każdej z placówek określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w tych placówkach, przez upoważnionego przedstawiciela każdej placówki. Wykonawca jest zobowiązany  do wcześniejszego  uzgodnienia z dyrektorem danej placówki szczegółowego terminu i godziny dostawy oraz montażu przedmiotu zamówienia.
	W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek lub wad w dostarczonych przedmiotach, materiałach lub urządzeniach lub wad bądź usterek w zakresie wykonanych przez Wykonawcę prac montażowych, zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach lub wadach. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych usterek lub wad w ciągu 7 dni od daty sporządzenia tego protokołu lub w przypadku wad przedmiotów, materiałów lub urządzeń - do ich wymiany w tym terminie na przedmioty wolne od wad. 
	W przypadku  stwierdzenia  podczas odbioru, że  dostarczone przedmioty (asortyment) nie odpowiadają pod względem ilości i opisu warunkom określonym w SIWZ oraz Ofercie Wykonawcy, zostanie  sporządzony  protokół  o stwierdzonych odstępstwach od ilości i opisu w stosunku do warunków zawartych  w SIWZ oraz Ofercie  Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się  do dokonania w ciągu 7 dni od daty sporządzenia tego protokołu, dostawy zgodnej z SIWZ oraz złożoną ofertą zarówno pod względem ilościowym jak i opisowym. 
	Do  dostarczonych urządzeń  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz dokumenty potwierdzające  zgodność urządzeń z przepisami prawa, normami jakościowymi i normami bezpieczeństwa oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Pomoce  dydaktyczne  oraz  wyposażenie  powinny  zawierać  odpowiednie certyfikaty, atesty  lub  oznaczenia  informujące o dopuszczeniu  do sprzedaży  i użytku  w przedszkolu (jeżeli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub towaru).

§ 7
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na przedmiot umowy: 
	na dostarczone przedmioty , materiały i urządzenia – zgodnie z warunkami   i terminami udzielonymi przez ich  producenta ,

 na wykonane prace montażowe – 12 miesięcy 
	Okres rękojmi wynosi 24 miesiące. Do rękojmi za wady przedmiotu umowy stosuje się  odpowiednio przepisy  kodeksu cywilnego o rękojmi  przy sprzedaży.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania  z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie  od uprawnień  wynikających z gwarancji.
	W okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę  o stwierdzonych wadach  przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone stosownym protokołem  podpisanym  przez obie strony.
	Wykonawca w ramach gwarancji zapewni całkowicie bezpłatne naprawy gwarancyjne zamontowanych w ramach niniejszej umowy materiałów, przedmiotów i urządzeń w miejscu ich instalacji/ montażu,  przy czym reakcja Wykonawcy na zgłoszone usterki/ wady musi nastąpić nie później niż do końca kolejnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia. 
	Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się  w okresie gwarancji, wystąpią szkody  poniesione  przez Zamawiającego lub osoby trzecie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawę tych szkód i wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty.
	W przypadku nieusunięcia  prze Wykonawcę  zgłoszonej wady  w wyznaczonym terminie  Zamawiający może zlecić podmiotowi trzeciemu zastępcze usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim  pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, co nie  wyklucza  odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy ani nie wyłącza możliwości naliczenia  kar  umownych przewidzianych niniejszą umową.



§ 8
Kary umowne 
Wykonawca będzie zobowiązany  zapłacić  Zamawiającemu  kary umowne  w następujących przypadkach :
	za odstąpienie od umowy z winy  Wykonawcy  w wysokości 20 %  wynagrodzenia  brutto  wskazanego  w § 3 ust 1 niniejszej umowy,
	za opóźnienia  w oddaniu przedmiotu  umowy powstałe  z winy wykonawcy  w wysokości  0,2 % należnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

za zwłokę w usunięciu wad lub usterek odkrytych po dostawie i wykonaniu montażu, a przed upływem  okresu rękojmi lub gwarancji jakości z winy  Wykonawcy w wysokości  0,1 %  wynagrodzenia brutto  wskazanego w § 3 ust 1 niniejszej umowy.
	Zamawiający będzie  zobowiązany  zapłacić Wykonawcy  kary umowne  w następujących  przypadkach :

	za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto  wskazanego  w § 3 ust 1 niniejszej umowy.

	Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wysokość naliczonych  kar umownych, Stronom przysługuje  prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  na zasadach ogólnych.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. W przypadku braku pokrycia naliczonych kar umownych  w kwotach  pozostałych do zapłaty, Wykonawca  zapłaci karę umowną lub pozostałą do zapłaty jej część w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o naliczeniu kary umownej i wezwania do jej zapłaty.

§ 9
Odstąpienie od umowy
Odstąpienie od umowy  może nastąpić  tylko w przypadkach  przewidzianych  obowiązującymi  przepisami  prawa, a także postanowieniami niniejszej umowy. Oświadczenie  w sprawie  odstąpienia  powinno być  dokonane  w formie pisemnej  i zawierać uzasadnienie  pod rygorem  nieważności oświadczenia. 
	W razie zaistniałej  istotnej zmiany  okoliczności powodującej, że  wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 14 dni  od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu wykonania części umowy, którą zdążył wykonać do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy przewidziane w niniejszym ustępie nie jest odstąpieniem od umowy z winy Zamawiającego i nie uprawnia do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 
Zamawiającemu  przysługuje prawo  odstąpienia od umowy  również w sytuacji:
	gdy zostanie ogłoszone rozwiązanie, likwidacja lub upadłość Wykonawcy 

gdy zostanie wydany  nakaz zajęcia  majątku Wykonawcy 
gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji  przedmiotu umowy  bez uzasadnionych  przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy pomimo pisemnego  wezwania ze strony Zamawiającego.
	Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 3 pkt a) i b) powyżej, a w przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt c) powyżej – w terminie 14 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy na przystąpienie do realizacji lub do kontynuacji realizacji przedmiotu umowy.    

Odstąpienie od umowy  przez Zamawiającego  z przyczyn określonych  w ust 3. powyżej  stanowi  odstąpienie  z winy Wykonawcy, który jest w takim przypadku zobowiązany  do zapłaty kary  umownej  określonej w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy .

§ 10
Zmiana umowy
Zakazana jest zmiana  postanowień  zawartej umowy  w stosunku do treści  oferty , na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy  z zastrzeżeniem ust 2 .
Dopuszczalne są następujące  rodzaje i warunki zmian treści umowy:
	zmiana terminu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia, powstała wyłącznie                z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a spowodowana okolicznościami, których nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy; 

	Zmiana postanowień  zawartej umowy  może nastąpić  wyłącznie za zgodą obu stron  wyrażoną  w formie pisemnego aneksu  pod rygorem  nieważności.


§ 11
Doręczenia
Oświadczenia stron w związku  z wykonywaniem  umowy kierowane będą  na adresy:
1) Zamawiającego : Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62-817 Żelazków
2)Wykonawcy ………………………………………………………
	Korespondencję  uważa się  za doręczoną także po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego pod wyżej wskazanymi adresami.    



§ 12
Sprawy nieuregulowane
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po dwie dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCY
























































Załącznik nr 3
...................................
(pieczęć Wykonawcy)


Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług  na rzecz dzieci  w wieku przedszkolnym” ja niżej podpisany, reprezentując podmiot, którego nazwa jest wskazana w części nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam, że spełniam  warunki udziału  w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.



..........................., data..............		........................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w jego imieniu)































Załącznik nr 4
...................................
(pieczęć Wykonawcy)


Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług  na rzecz dzieci  w wieku przedszkolnym” ja niżej podpisany, reprezentując podmiot, którego nazwa jest wskazana w części nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.



..........................., data..............		........................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w jego imieniu)






























Załącznik nr 5
...................................
(pieczęć wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5. ustawy Pzp.
Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług  na rzecz dzieci  w wieku przedszkolnym”


Należę /nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.):
Lista grupy kapitałowej:
1. …...........................................................
2. …...........................................................
3. …..........................................................
4. ….......................................................... 

..........................., data..............		........................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w jego imieniu)

*skreślić niewłaściwe




