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Przedmiot zamówienia: 
	
„PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. T” 
 dla uczniów Technikum Leśnego im. Adama Loreta  w Tucholi.

 Numer postępowania nadany przez Zamawiającego:  ZP.2141-10/2017


Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.
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Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 16 stron oraz załączników.



ZATWIERDZAM 

Tuchola, dnia 19 czerwca 2017 r.

                                                                                                                                    Aniela Czyżyk

Dyrektor Szkoły    

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano i zamieszczono:
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 534549-N-2017 z dnia 2017-06-19 r.  , 
2) na tablicy ogłoszeń Technikum Leśnego w Tucholi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.tltuchola.pl  w dniu 19.06.2017 r.





·	Nazwa i adres zamawiającego
Technikum Leśne w Tucholi im. Adama Loreta
ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola
REGON - 340343745, NIP - 561-15-99-187
Numer telefonu: (0-52) 3348661, faks: (0-52) 3348665
e-mail: sekretariat@tltuchola.pl
·	Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity – Dz. U. 2015.2164 z późn. zm. (dalej zwaną ustawą Pzp).
·	Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia określają wymienione kody CPV: 
kod podstawowy CPV: 
·	80411200 – 0 – usługi szkół nauki jazdy oraz
·	opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T  praktycznego dla 67 uczestników - uczniów Technikum Leśnego im. A. Loreta w Tucholi w ramach podstawy programowej w zawodzie Technik Leśnik 314301. Wiedzę teoretyczną uczniowie zdobywają w ramach nauki w szkole.  Zamawiający zastrzega, iż liczba uczestników może się zmienić ze względu na zmienną ilość uczniów przechodzących do kolejnej klasy. Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji gdy w trakcie trwania kursu uczestnik zrezygnuje z dalszego kontynuowania szkolenia godziny przeznaczone na jego naukę mogą zostać wykorzystane na inne osoby jako dodatkowe godziny nauki jazdy lub kwota należna zostanie określona na podstawie stanu bieżącego uczniów. 
Wykonawca podczas kursu winien przekazać wiedzę praktyczną niezbędną do kierowania pojazdami kat. T umożliwiającą przystąpienie do egzaminu państwowego w WORD działając na podstawie art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.). Wykonawca zapewnia 20 godzin szkoleniowych praktycznych dla każdego uczestnika, w miejscu ustalonym z Zamawiającym w dni: od poniedziałku do soboty w terminach ustalonych z Zamawiającym w wymiarze nie większym niż 7 godzin dziennie (godziny kursu nie mogą kolidować z zajęciami szkolnymi, mogą natomiast odbywać się podczas przedmiotu – praktyczne użytkowanie zasobów leśnych). Grupy kursantów będą uzależnione od ilości osób przystępujących do szkolenia i zostaną ustalone przed rozpoczęciem kursu.  Kurs zostanie przeprowadzony w terminie od 15 września 2017 roku do 15 czerwca 2018 roku.  
Program kursu musi być zgodny z przepisami ww. ustawy o kierujących pojazdami oraz z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z póź. zm.). Kurs prowadzony będzie przez instruktorów posiadających kwalifikacje i uprawnienia zgodne z programem szkolenia. Wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny praktyczny pozwalający ocenić nabyte przez uczestników kursu umiejętności. Wykonawca w cenie kursu zobowiązany jest uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia np. wydania dokumentów potwierdzających zdobyte umiejętności.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) Uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu ramowego rozkładu Zajęć i przedłożenia go Zamawiającemu przy podpisaniu umowy.

2) Realizacji przedmiotu zamówienia w formie zadań praktycznych kształtujących i doskonalących nabyte umiejętności. 
3) Zapewnienia minimum 2 pojazdów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu zamówienia spełniające wymogi prawne w zakresie BHP i p.poż. oznaczone i wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4) Zapewnienia placu manewrowego odpowiednio przystosowanego do przeprowadzenia zajęć w miejscowości Tuchola, plac musi być wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy i umożliwiać wykonanie każdego z zadań przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym, wraz z  zapleczem socjalnym (minimum toaleta, łazienka, miejsce spożycia posiłku regeneracyjnego przygotowanego przez kuchnię szkolną) przy placu manewrowym. 

5) Prowadzenie dziennika zajęć, list obecności.

6) Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach. 

7) Wydania oryginałów i kserokopii zaświadczeń/certyfikatów ukończenia kursu w terminie 7 dni od zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
8) Ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, nieprzewidzianych w umowie (np.  eksploatację ciągników rolniczych-zużycia paliwa, oleju, koszty związane z udostępnieniem uczniom pomieszczeń socjalnych, dowóz kursantów do placu manewrowego oraz do miejsca gdzie prowadzone będzie szkolenie z jazdy w terenie (mieście) odbywać się będzie na koszt Wykonawcy i inne). 
Koszt badań lekarskich przed uzyskaniem profilu na kierowcę, koszt egzaminu państwowego, koszt odebrania prawa jazdy pokrywa uczestnik kursu.

9) Przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego praktycznego. Egzamin wewnętrzny powinien informować o stanie przygotowania ucznia do egzaminu państwowego. Negatywny wynik tego egzaminu nie może skutkować zakazem przystąpienia do egzaminu państwowego.

10) Złożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia: dziennika zajęć, kompletu list obecności, potwierdzenia odbioru zaświadczeń/certyfikatów ukończenia kursu, kserokopii w/w zaświadczeń/ certyfikatów. 

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz udostępnione na stronie internetowej: www.tltuchola.pl.

·	Oferty częściowe
         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
·	Oferty wariantowe i umowy ramowe: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
·	Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym - załącznik nr 9 do SIWZ.
·	Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
·	Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
·	Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
·	Zamówienia z wolnej ręki: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
·	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
·	Informacja o podwykonawcach
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. – załącznik nr 1 – formularz oferty.
·	Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od 15 września 2017 roku do 15 czerwca 2018 roku.  
·	Warunki udziału w postępowaniu:
·	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
·	nie podlegają wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców osobno.
·	W związku z powyższym Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
·	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów; 
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
·	sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
     c.     zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
1. że w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej:
jedną usługę dotyczącą przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. T lub o podobnym charakterze oraz aby dołączył do ww. wykazu min. 1 szt. dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, np. poświadczenie, referencje, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, 
2. dysponuje co najmniej:  jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. T w rozumieniu ustawy o kierujących pojazdami.
·	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1pkt. 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
·	Zamawiający może na każdym etapie postepowania 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.
·	Sposób dokonywania oceny spełnienia wymaganych warunków:
·	Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń wraz z ofertą i dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (art. 26 ust. 2 Pzp);
·	Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą „spełni” albo „nie spełnia”;
·	Niespełnienie chociażby jednego z warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania;
·	Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;
·	Z treści dokumentów załączonych do oferty musi jednoznacznie wynikać, że ww. warunki wykonawca spełnił.
·	W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać następujące wymagania , określone w art. 23 ustawy Pzp.
·	W przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenia zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu pełnomocnictwa – załącznik nr 7 do SIWZ - w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający im identyfikację.
·	W przypadku spółki cywilnej, jeżeli złożenie oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników lub pełnomocnika.
·	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega  wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
·	W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo jednoznacznie określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania i wskazujące pełnomocnika, załącznik nr 7 do SIWZ.
·	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem.
·	Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie.
·	Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwy dokument pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
·	W przypadku składania oferty wspólnej – oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.
·	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
·	Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  z załącznikami nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
·	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.
·	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
·	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
·	Zgodnie z art. 24a  ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
·	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:
·	Wykaz wykonanych usług, przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i prawidłowo ukończone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
·	pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów (doświadczenia) na potrzeby realizacji zamówienia, gdy wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
·	wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za przeprowadzenie kursu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
·	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:
·	 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie  art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy.
·	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
·	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
·	Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
·	Ponadto Wykonawca w ofercie składa:
- formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
- dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów,
·	Wykonawca w terminie 3 dnia od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – załącznik nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
·	W zakresie nieuregulowanym przez SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
·	Zamawiający wezwie wykonawcę, który w określonym terminie nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, albo oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub ich poprawienia  lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
·	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia  przez wykonawców, oświadczenia  -załączniki nr 2 i 3 do SIWZ - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Złożone dokumenty potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
·	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach – załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.
·	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w powstępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
7)	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

·	Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
·	W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (w postaci podpisanego skanu dokumentu) z zastrzeżeniem pkt 1.
·	Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego drogą elektroniczną na adres wykonawcy lub faksem zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt. 2 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
·	W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentu, domniemywa się, że Wykonawca mógł zapoznać się z jego treścią w momencie przesłania faksem lub drogą elektroniczną.
·	W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
·	W przypadku oferty wspólnej Zamawiający kierował będzie korespondencję wyłącznie na adres pełnomocnika stron.
·	Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Technikum Leśne w Tucholi, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola, sekretariat
Numer telefonu: (0-52) 3348661, faks: (0-52) 3348665
e-mail: sekretariat@tltuchola.pl
·	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp.
·	Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku. 
·	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy stosuje się odpowiednio. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
·	Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.
·	Wyjaśnienia SIWZ stanowią integralną część SIWZ. Zmawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
·	Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
       - Kierownik szkolenia praktycznego – dr inż. Piotr Marciniak,  tel. 52 3348661,
       - Intendent - Mirosław Kłosowski,  tel.  52 3348661 wew. 138. 
8)	Wymagania dotyczące wadium. 
Wadium nie jest wymagane.

Termin związania ofertą. 
·	Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. 
·	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).

10)	Opis sposobu przygotowania oferty.
1.	Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ („Formularz oferty”). W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty.
2.	Na ofertę składają się:
·	Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
·	W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
·	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
1.	Oferta powinna być zgodna z postanowieniami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
2.	Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
3.	Oferta wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami musi być złożona  w formie pisemnej, musi być czytelna, sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie, długopisem bądź niezmywalnym atramentem, podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.
4.	Jeżeli oferta i załączniki podpisane zostaną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania czynności.
5.	Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis powinien być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis. 
6.	Zaleca się aby każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. były parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
7.	Zaleca się ponumerowanie stron i ich spięcie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie. Łączną ilość stron należy wpisać do formularza ofertowego.
8.	Wszelkie oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji  polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.
9.	Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej (pkt. 10), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej autentyczności.
11.	Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.
12.	W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r, nr 153, poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwałe, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofercie: nazwy i adresy Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności. Stosowane zastrzeżenie Wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona - klauzula w załączniku nr 1 - formularz oferty.
13.	Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien załączyć (ponumerowane i zszyte) do oferty w osobnej kopercie opisanej „Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
14.	Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
15.	Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 i art. 90 ustawy Pzp.
16.	Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Technikum Leśnego w Tucholi oraz opisane:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy 
(pieczęć)
Adresat:
Technikum Leśne
ul. Nowodworskiego 9-13
89-500 Tuchola

OFERTA NA: 
„PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. T” 
 dla uczniów Technikum Leśnego im. Adama Loreta  w Tucholi.

ZNAK SPRAWY: ZP.2141-10/2017
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT, tj. 
27.06.2017 r., godz. 11.15

UWAGA!
Koperta musi być opatrzona nazwą i adresem lub czytelną pieczątką Wykonawcy składającego ofertę!
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ)!
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.
1.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
2.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
3.	W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe  otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
4.	Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści zawartej w SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp). Wszelkie wątpliwości i obiekcje dotyczące treści zawartej w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia oraz zapisów zawartych we wzorze umowy, po terminie otwarcia ofert.
11)	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
·	Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Technikum Leśne, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola, sekretariat. 
Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2017 r. o godz. 11.00
·	Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
·	Oferty zostaną otwarte w dniu: 27.06.2017r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego: Technikum Leśne, ul. Nowodworskiego 9-13, 89-500 Tuchola, pokój nr 127.
·	Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy, otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego wniosek.
·	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firm), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów dotyczących oceny ofert.
·	Niezwłocznie po otwarciu ofert zmawiający zamieszcza na stronie internetowej www.tltuchola.pl, informacje dotyczące:
·	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
·	firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
·	ceny i pozostałych kryteriów dotyczących oceny ofert.
·	W toku badania i oceny ofert Zmawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust 14, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
·	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie i SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.
·	Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 1 i 5-7 Pzp zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego.
·	W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. Pzp, Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenia zamówienia.

11)	Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
·	Wykonawca określa cenę wykonania zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ łącznej ceny brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
·	Cena oferty brutto jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy i składniki związane z realizacją zamówienia jaką zapłaci Zamawiający. W cenie oferty należy przyjąć wszystkie nakłady konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
·	Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie. Cena musi zawierać podatek VAT.
·	Wyliczeń dla obliczenia ceny oferty należy dokonywać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1-4 należy zaokrąglić w dół, a od 5-9 w górę.
·	Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 
·	Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w załączonym przedmiarze robót.
·	Nie przewiduje się możliwości wzrostu w ceny wynagrodzenia w przedstawionej ofercie, jak również zmiany składników cenotwórczych w ofercie. Cena określona w ofercie zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.
·	Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 
·	oczywiste omyłki pisarskie,
·	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
·	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ze SIWZ, 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp.
·	Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. – klauzula w załączniku nr 1 – formularzu oferty, pkt 8.
·	Rażąco niska cena:
·	Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
·	Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
·	Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

11)	Opis kryteriów, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
·	Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium :

Opis kryteriów oceny
Znaczenie
A.
cena
90%
B.
Termin płatności
10%
Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (%), w następujący sposób:
- ceną ofertową z wagą:      	90%,
- termin płatności z wagą:  	10% (Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał minimalny termin płatności wynoszący co najmniej 7 dni, maksymalny termin płatności wynosi 30 dni).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ocenę w 100 punktowej skali. 
·	w kryterium cena (KC) zostanie zastosowany następujący wzór:


cena oferty brutto najtańszej
x 100 pkt. x 0,90 = KC


cena oferty brutto badanej



·	w kryterium termin płatności (TP) będzie zastosowany następujący wzór:
	

termin płatności w badanej ofercie
    x 100 pkt. x 0,10 = TP


najdłuższy termin płatności badanych ofert



Wzór na obliczenie przyznanych punktów w związku z wyznaczonymi powyżej kryteriami oceny ofert:
(LPPBO) =  (KC) + (TP)
(KC) -   kryterium cena,
(TP) – termin płatności (Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał minimalny termin płatności wynoszący co najmniej 7 dni, maksymalny termin płatności wynosi 30 dni),
(LPPBO) - liczba punktów przyznanych badanej ofercie.    
                    
·	Punktacja ofert zostanie wyliczona na podstawie  ww. wzorów.  
·	W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.
·	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
·	Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
·	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11)	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
·	Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu. 
·	Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach wskazanych przez Zamawiającego. 
·	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
·	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
·	złożono tylko jedną ofertę,
·	upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postepowanie odwoławcze.
·	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
·	W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia należy dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
·	W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość zamówienia przekracza podwójną wielkość kapitału zakładowego, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą Zarząd do zawarcia umowy (art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych) o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. 
·	Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.
·	Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
Dokumenty potwierdzające dysponowanie osobami pełniącymi funkcje szkoleniowe w zakresie wykonywania czynności egzaminatora kursu na prawo jazdy kat. T, posiadającymi uprawnienia w ww. specjalności zgodnie  z zapisami art. 58 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, czyli potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego na egzaminatora danej kategorii.
Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z zapisami art. 94 ustawy Pzp.

11)	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wymagane przez zamawiającego
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
·	Informacja o zaliczkach. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
·	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
·	Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 9 do SIWZ.
·	Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
·	Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
·	Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
·	Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
·	Umowa może ulec zmianie w zakresie: zmiany wysokości cen, jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, terminów realizacji jeżeli będzie to spowodowane przyczynami leżącymi po stronie zamawiającego, ilości uczestników/uczniów, wynagrodzenia jeżeli zmieni się ilość uczestników kursu.
·	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
·	Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiającego nie skutkują koniecznością zmiany umowy. 
·	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
·	Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
·	Dział VI Środki Ochrony Prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiera szczegółowe regulacje prawne dotyczące środków ochrony prawnej.
·	Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 – formularz oferty;
Załącznik nr 2 – oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ - złożyć z ofertą;
Załącznik nr 3 – oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania - złożyć z ofertą;
Załącznik nr 4 – wykaz usług - złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust 2 Pzp; 
Załącznik nr 5 – wykaz osób– złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust 2 Pzp;
Załącznik nr 6 – zobowiązanie o współpracy - złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art.26 ust 2 Pzp;
Załącznik nr 7 – pełnomocnictwo
Załącznik nr 8 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej – złożyć w terminie 3 dni
                           od zamieszczenia na stronie internetowej www.tltuchola.pl, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp;
Załącznik nr 9 – wzór umowy.








