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OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp 

 

 

Wynajem sal szkoleniowych wraz z cateringiem dla uczestników szkoleń realizowanych  

 w ramach Projektu: Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach 

obsługujących organy władzy państwowej (Legis)”. 

nr sprawy: ORiKU.BA.260.7.2018 

  

  

 

 

 

  

  

- Formularz ofertowy    - Załącznik nr 1 

- Grafik wynajmu sal    - Załącznik nr 2 

- Wzór umowy    - Załącznik nr 3  

 

          

   

 

 

 

   Z A T W I E R D Z A M  

    

   

   Kierownik Zamawiającego  

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszego ogłoszenia. Wykonawca ponosi 

ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie 

odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

Sierpień 2018 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

  

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 

im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 

ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa 

tel.: (22) 608-01-00, fax: (22) 608-02-77 

Adres strony internetowej: www.ksap.gov.pl   

  

II. Tryb udzielenia zamówienia.  

  

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych  

w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej 

„ustawą PZP”. 

 
55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych wraz z cateringiem dla 
uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu 
legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy państwowej (Legis)”. finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”. 
 
Specyfikacja: 

 

Sale szkoleniowe  
 

1) Sale szkoleniowe muszą być przystosowane do liczebności grup oraz rodzaju zajęć, tj. 
 
 

Rodzaj Sali  Liczba osób  Ustawienie  

Sala wykładowa 50 Ustawienie teatralne 

Sala seminaryjna 15 Układ w podkowę 

Sala warsztatowa 8 Ustawienie wyspowe lub układ w 
podkowę 

 
2) 1 dzień wynajmu Sali obejmuje czas 8 godzin zegarowych,  tj. godz. 8.30 – 16.30 
3) Sala oraz budynek, w którym się sala znajduje, zapewnia dostęp dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie architektoniczne),  
4) Zapewnienie bezpłatnego miejsca na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu,  
5) Sale muszą być wyposażone w:  krzesła, stoły oraz stół dla prowadzącego, flipchart lub 

tablice sucho ścieralne, pisaki, sprzęt multimedialny (laptop, projektor multimedialny, 

http://www.____________________.pl/
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ekran, pilot do slajdów, nagłośnienie, mikrofon bezprzewodowy dla prowadzącego - w 
przypadku sal wykładowych) 

6) bezprzewodowy dostęp do Internetu,  
7) odpowiednio klimatyzacja i ogrzewanie,  
8) dostęp do światła dziennego, a zarazem możliwość zaciemnienia sali w miarę potrzeb, 
9) Koszt wynajmu powinien uwzględniać koszty utrzymania sali, w tym energii elektrycznej, 

obsługa porządkowa 
10) Budynek, w którym znajdują się sale musi posiadać wydzieloną i dostosowaną przestrzeń 

do zorganizowania przerw kawowych i lunchu oraz odpowiednio przystosowanego 
miejsca do zorganizowania rejestracji uczestników 

11) Lokalizacja: teren Miasta Warszawy – w odległości maksymalnie 10 km od Dworca 
Kolejowego Warszawa Centralna (według map Google) 

 
 
Catering – wyżywienie uczestników podczas szkoleń 
 
Specyfikacja: 
 

 2 przerwy kawowe: osoba/dzień: obejmuje minimum kawę, herbatę, wodę mineralną 
gazowaną i niegazowaną), mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu 
paluszki lub kruche ciastka lub owoce,  

 Lunch/osoba/dzień: obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie- do wybory 
mięsne/bezmięsne, surówkę/gotowane warzywa, dodatki: ziemniaki/ryż/kasza oraz napój 
(kompot/sok). Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić co najmniej 3 propozycje 
menu w jednakowej cenie, 

 Wykonawca zapewnia wszystkie elementy niezbędne do realizacji usługi cateringu 
(zastawa stołowa) 

 Zamawiający nie dopuszcza używania przez Wykonawcę zastawy stołowej plastikowej 
lub papierowej zarówno podczas przerw kawowych jak i podczas obiadu. 

 
Zamawiający przewiduje  zamówienie usługi cateringowej dla 1590 osób, natomiast zamawiający 
zastrzega możliwość zamówienia cateringu dla mniejszej lub większej liczby osób, w zależności 
od liczby zgłoszonych uczestników szkoleń.  
 
 

Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części: 

 

Część I – wynajem sal w okresie od 1 do 31 października 2018 (zgodnie z załącznikiem nr 2) 

Część II - wynajem sal w okresie od 1 do 30 listopada 2018 (zgodnie z załącznikiem nr 2) 

Część III - wynajem sal w okresie od 1 do 31 grudnia 2018 (zgodnie z załącznikiem nr 2) 

Część IV - wynajem sal w okresie od 1 do 31 stycznia 2019 (zgodnie z załącznikiem nr 2) 

Część V- wynajem sal w okresie od 1 do 28 lutego 2019 (zgodnie z załącznikiem nr 2) 

Część VI - wynajem sal okresie od 1 do 31 marca 2019 (zgodnie z załącznikiem nr 2) 

 

Wykonawca przy składaniu oferty może zaznaczyć w danej części maksymalnie 2 terminy, w 

których nie może wynająć Sali. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia.  

 

Październik 2018 – marzec 2019 

Dokładne terminy podane są w Grafiku szkoleń, stanowiącym Złącznik nr 2  
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V. Warunki udziału w postępowaniu.  

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: 
a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
b) zdolności techniczne lub zawodowe. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

  

1. Wykonawca wraz z ofertą składa również aktualne na dzień złożenia następujące  

oświadczenia lub dokumenty: 

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika 

ono z odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. W 

przypadku oferty wspólnej wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zmówienia. (Oryginał lub kopia poświadczone 

notarialnie). 

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złoży 
oświadczenia i dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. pkt 1-3 niniejszego ogłoszenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie 
przez siebie wskazanym. 

3. Jeżeli dokumenty, wyjaśnienia, o których mowa ust. 5 nie zostaną złożone w terminie 

wskazanym przez zamawiającego lub dokumenty te nie będą potwierdzać spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub będą niezgodne z treścią niniejszego ogłoszenia, 

wykonawca zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami.  

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty oraz umowy dla których dopuszczalna jest forma pisemna. Jednocześnie Zamawiający 

przypomina, że zgodnie z §14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku 

w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) oświadczenia i 

dokumenty wymienione w rozdz. VI niniejszego ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia 

w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) mogą być  poświadczane za 

zgodność z oryginałem w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.  

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w ogłoszeniu.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. 
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Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 

Warszawa, Biuro Administracyjne. 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: ewa.baran@ksap.gov.pl. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie 

elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania.  

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.   

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na 

której udostępniono ogłoszenie.   

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w rozdz. VII. 7 niniejszego ogłoszenia.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

1) w kwestiach formalnych – Pani Ewa Baran;  

2) w kwestiach merytorycznych – Pani Katarzyna Rumin, Pani Anna Guszcza.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale ogłoszenia. Oznacza to, że Zamawiający 

nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt 

telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.  

wartości 

VIII. Termin związania ofertą.  

  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

  

1. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części z sześciu części niniejszego 

postępowania. 

 

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:   

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego 

przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, warunków płatności, oświadczenie 
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o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień ogłoszenia i wzoru 

umowy bez zastrzeżeń.  

2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 1-3 niniejszego ogłoszenia;  

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia.  

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   

9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.  

10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.  

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 

następujący sposób:  

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Lecha Kaczyńskiego 

ul. Wawelska 56 

00-922 Warszawa 

„ Oferta w postępowaniu na wynajem sal szkoleniowych wraz z cateringiem dla 

uczestników szkoleń realizowanych w ramach Projektu: Doskonalenie i standaryzacja 

procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy  

władzy państwowej (Legis)”. 

nr sprawy: ORiKU.BA.260.7.2018 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.08.2018 r. 

 o godz. 10:15" 

  

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie 

mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  
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14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 

będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.  

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone wg 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.  

16. 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 ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane.  

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia 

wszczęcia postępowania.  

 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  

  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie – pok. 
24 do dnia 20.08.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym 

w rozdziale X ogłoszenia  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.   

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI ust. 1 niniejszego ogłoszenia zostanie 

zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 132, w dniu 20.08.2018 r.,  

o godzinie 10:15.  

5. Otwarcie ofert jest jawne.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ksap.gov.pl  

informacje dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

  

 

 

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny.  

   

http://www.______________.com/
http://www.______________.com/
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1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do ogłoszenia ceny ofertowej 

brutto/godzinę realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Cena ofertowa brutto za godzinę musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 

określonym w niniejszego ogłoszenia  

3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych 

w § 10 umowy.  

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   

 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium cena – 

100 %. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia w ramach każdej części Wykonawcy, którego oferta 

odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium  wyboru. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Z wybranymi Wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony 

umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 3) 

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

  

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  

XV. Informacje dodatkowe. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W 

przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
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