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I.

Informacje ogólne

1.

Zamawiający:
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
50-370 Wrocław, Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
NIP: 8960005851, Regon: 000001614

2.

3.
4.
5.

6.

Adres do korespondencji i siedziba zamawiającego:
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48 (bud. B-11), 50-372 Wrocław, tel. 71 320 3318
Postępowanie: niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu
o obowiązujące zasady gospodarki finansowej, wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Politechnice Wrocławskiej. Zamówienie dotyczy realizacji
usługi poniżej 30 000 euro netto, jest udzielane w trybie zapytania ofertowego, skierowanego do co najmniej
3 oferentów. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (art. 4 pkt 8 ustawy PZP). Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca
zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
(www.wctt.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00.
Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejsze zapytanie wraz ze
wszystkimi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi
Informacjami dla Wykonawców.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. 2016 roku, poz. 380 z póź. zm.).

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie nowej strony internetowej dla Wrocławskiego Centrum
Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej wraz z podsystemem zarządzania i prezentacji ofert
transferu technologii. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:
 analizę przedwdrożeniową,
 konfigurację i wdrożenie otwartego1 systemu typu CMS (na licencji GPL),
 przygotowanie szablonu strony w oparciu o makiety dostarczone przez Zamawiającego,
 przygotowanie podsystemu zarządzania i prezentacji ofert,
 migrację danych z dotychczasowych serwisów Zamawiającego,
 obsługę gwarancyjną systemu w okresie co najmniej 2412 miesięcy,
 opcjonalną asystę techniczną w okresie gwarancji,
 szkolenie dla personelu Zamawiającego (zespołu wdrożeniowego) z obsługi Systemu
informatycznego,
 udzielenie niezbędnych licencji wraz z przeniesieniem praw autorskich.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w dokumencie „Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ)”, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
1.2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie „Istotne
postanowienia umowy”, stanowiącym Załącznik nr 4 SIWZ.
2. Klasyfikacja wg kodu CPV:
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia;
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW;

III. Zamówienia częściowe / oferta wariantowa / zamówienia uzupełniające
1.
2.

1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień będących zgodnych z przedmiotem zamówienia

licencja GNU General Public License
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3.

4.

podstawowego, tj. usługą informatyczną polegającą na projektowaniu, budowie i wdrożeniu Systemu
informatycznego.
Złożona przez Wykonawcę Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować całą usługę.
W Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1) Wykonawca zobowiązany jest podać w Tabeli nr 2 główne
komponenty oferowanego Systemu informatycznego: silniki dla CMS i baz danych poprzez wskazanie na
nazwę handlową, nazwę producenta oraz wersję oferowanego komponentu. W celu osiągnięcia wszystkich
zamierzonych celów i wymagań postawionych przez Zamawiającego w niniejszej dokumentacji,
zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi usługami,
komponentami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i prawidłowego jego użytkowania. Oferowany
przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Dostarczony przedmiot zamówienia po
uruchomieniu musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem i wyznaczonym celem przez
Zamawiającego, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego. Wykonawca na
etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi środkami.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie
Oferty pod względem jej zgodności z treścią zapytania ofertowego. Treść Oferty Wykonawcy musi
odpowiadać treści zapytania ofertowego.

IV. Termin wykonania zamówienia
1.
2.
3.
4.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie nie dłuższym niż 7 miesięcy, liczony od podpisania
umowy, zgodnie z ustalonym przez Strony Harmonogramem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Odbiór przedmiotu zamówienia i płatność końcowa (ze względu na zewnętrzne źródła finansowania) musi
nastąpić przed końcem 2018 roku.
Przed podpisaniem umowy wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca wraz z Zamawiającym ustali
Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, który będzie załącznikiem do Umowy.
Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumencie
„Istotne postanowienia umowny”, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania,
a także wykaz oświadczeń i dokumentów.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie – dot. Tabela A
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia – dot. Tabela B

TABELA A

NAZWA DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA

W kwestii warunku udziału w postępowaniu
1. Oświadczenia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
dot. wiedzy i doświadczenia, Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca 2. Wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z
wykaże, że należycie zrealizował w okresie
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
ostatnich 3 lat przed upływem terminu
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
składania ofert budowę i wdrożenie co
oraz załączeniem dowodów**, czy zostały wykonane lub
najmniej 2 stron internetowych* o wartości
są wykonywane należycie – odpowiednio i zgodnie z
minimum 40 000 zł netto każdy w tym co
Załącznikiem nr 7 do SIWZ.
najmniej jedna o zakresie podobnym jak
przedmiot niniejszego zamówienia.
* przez stronę Zamawiający rozumie platformę webową o charakterze informacyjno-społecznościowym
rozumianą jako narzędzie komunikacji z użytkownikami wewnętrznymi oraz użytkownikami zewnętrznymi oraz
umożliwiającą prezentowanie i wymianę informacji, promocję; zawierającą co najmniej takie funkcjonalności
jak: aktualności, kalendarium wydarzeń, newsletter, integracja z mediami społecznościowymi, mapy
interaktywne, narzędzia wyszukiwania informacji, prezentację danych tabelarycznych oraz ofert.
** Dowodami są:
- poświadczenie podpisane przez klienta Wykonawcy.
- inny dowód, którego wiarygodność oceni Zamawiający.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonych przez Wykonawcę
dokumentów/oświadczeń.
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TABELA B
NAZWA DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA
W kwestii warunku udziału w postępowaniu dot.
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
dysponowania odpowiednim potencjałem
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
zamówienia, Zamawiający uzna warunek za
i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
niezbędną do wykonania usługi, stanowiącej
nie czynności – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
przedmiot zamówienia - wykwalifikowaną kadrą.
SIWZ.
Wykonawca powinien dysponować osobami dedykowanymi do wykonywania prac stanowiących
przedmiot niniejszego zamówienia, m.in. gdzie:
1) co najmniej 1 osoba w roli Kierownika projektu, spełnia wymagania:
a) udział, w okresie ostatnich 5 lat, w randze kierownika projektu, w min. 2 projektach o wartości
zamówienia na kwotę co najmniej 40 000 PLN netto każdy;
b) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
2) co najmniej 2 osoby w roli Webmastera, które spełniają wymagania:
a) udział, w okresie ostatnich 5 lat, w roli Webmastera, w minimum 2 projektach o wartości zamówienia
na kwotę co najmniej 20 000 PLN netto każdy;
b) co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT.
c) posiada certyfikaty lub dokumenty potwierdzające znajomość architektury i administracji
proponowanego w ofercie oprogramowania systemowego (CMS).
3) co najmniej 1 osoba w roli Specjalisty ds. baz danych, która spełnia wymagania:
a) co najmniej 3 lat doświadczenia w programowaniu baz danych;
b) posiada certyfikaty lub dokumenty potwierdzające znajomość architektury i administracji
proponowanego w ofercie oprogramowania baz danych.
4) co najmniej 1 osoba w roli Eksperta ds. pozycjonowania, która spełnia wymagania:
a) co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze pozycjonowania stron internetowych z co
najmniej 10 podstronami każdy;
b) posiada certyfikaty lub dokumenty potwierdzające znajomość aktualnych technik SEM/SEO –
pozycjonowania i optymalizacji kudu dla wyszukiwarek internetowych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków, mających na celu zweryfikowanie zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia, na postawie złożonych przez Wykonawcę
dokumentów/oświadczeń.
Wykonawca może wskazać jedną osobę maksymalnie do dwóch ról. Jeżeli Wykonawca nie może, na
etapie składania Oferty, podać imion i nazwisk osób, musi w taki sposób dokonać opisu oferty (anonimizacji),
aby była możliwość oceny, jakie osoby są przypisane do jakich i ilu ról.
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia na pisemne żądanie
Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, wiedzy i doświadczenia przez osoby wskazane do wykonania zamówienia w określonej roli.
2.

Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Tabeli A, Tabeli B niniejszego rozdziału, tj. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy są składane w formie oryginału. Dodatkowe
dokumenty składane przez Wykonawcę należy złożyć w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (np. certyfikaty, uprawnienia, itp.).

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1.
2.

3.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane będą za pośrednictwem poczty
elektronicznej zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.
Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać drogą
elektroniczną na adres: marcin.suchozebrski@pwr.edu.pl. Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) zamieści na stronie internetowej www.wctt.pl. Tym
samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu.
Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte
w Informacjach dla Wykonawców.
Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Suchozebrski,
tel. 713204179, marcin.suchozebrski@pwr.edu.pl
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Adres do korespondencji listownej:
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław (bud. B-11)
(z dopiskiem: postępowanie nr ZO/WCTT/3/2018.)

VII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII.
1.

Opis sposobu przygotowania oferty

WYMAGANIA PODSTAWOWE
1)
2)

2.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być
podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności
prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane
przez wszystkie te osoby.
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących Ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa
wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
FORMA OFERTY
1)

3.

Oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2) Strony Oferty muszą być ponumerowane.
3) Wszelkie miejsca w Ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) Ofertę.
4) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty/oświadczenia;
5) Formularz Ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty /
oświadczenie) musi być zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.
6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej
z niniejszym zapytaniem.
ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi się składać z:
1) Oferty Wykonawcy sporządzonej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) Dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdz. V SIWZ;
3) Pełnomocnictw (jeżeli dotyczy);

IX. Miejsce oraz termin składania ofert
1.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi
Wykonawcy i napisem:
Wykonawca:
(nazwa, adres, telefon)
„Budowa nowej strony internetowej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii
Politechniki Wrocławskiej wraz z systemem zarządzania i prezentacji ofert transferu technologii”
ZNAK SPRAWY: ZO/WCTT/3/2018
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2.

3.
4.
5.
6.

Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy dostarczyć do dnia 27.04.2018 r.
do godziny 10:00 (termin składania oferty) do siedziby Zamawiającego tj. Wrocławskie Centrum Transferu
Technologii, ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław (do sekretariatu na parterze w bud. B-11).
Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po
modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.
Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania ofert Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych
od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.

X. Oferowana cena
1.

Cena ofertowa będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami wynikającymi
z niniejszego SIWZ, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
1.1. Wszystkie kwoty należy podać w polskich złotych (PLN) z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem
do dwóch miejsc po przecinku z podziałem na wartością całkowitą brutto, netto, kwotę i stawkę VAT.
1.2. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku zastosowania
innej stawki VAT, niż stawka podstawowa (23%), Wykonawca winien wykazać podstawę stosowania
innej – preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania zwolnień podatkowych
(np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidulana decyzję Izby Skarbowej).
1.3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w istotnych
postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
1.4. Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia z Wykonawcami będą prowadzone w PLN.

XI. Kryterium oceny ofert
1.
2.
3.

Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnienia wymagań niniejszej SIWZ, Zamawiający dokona oceny
merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie:
Kryterium ceny

Maksymalna
liczba punktów

Znaczenie

Cena Oferty

70 pkt

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia

Okres Gwarancji

20 pkt

Oferowana długość gwarancji podana w miesiącach.
Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy

Cena Asysty
technicznej

10 pkt

Cena brutto stawki godzinowej Asysty technicznej świadczonej
(opcjonalnie na podstawie odrębnych zamówień)
Zamawiającemu w okresie gwarancji

Waga procentowa i punktowa kryteriów oceny jest liczona w proporcji 1% = 1 pkt.
A) Zasady oceny kryterium CENA OFERTY
Wartość punktowa ceny oferty wyliczana będzie według wzoru:
(Cmin : Cn) x 70, gdzie:
Cmin - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nieodrzuconych
Cn - cena ogółem brutto ocenianej oferty
B) Zasady oceny kryterium OKRES GWARANCJI
Oferty z okresem gwarancji równym 12 miesięcy otrzymają 0 pkt. Pozostałe oferty będą obliczane
według wzoru:
(Gn : Gmax) x 20, gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych
Cn – okres gwarancji ocenianej oferty
C) Zasady oceny kryterium CENA ASYSTY TECHNICZNEJ
Wartość punktowa ceny asysty technicznej wyliczana będzie według wzoru:
(Amin : An) x 10, gdzie:
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Amin - najniższa cena asysty brutto spośród ofert nieodrzuconych
An - cena asysty brutto ocenianej oferty
4.
5.

Ocenę końcową Oferty stanowi suma punktów przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej.
Zamawiający przyjmie zasadę zaokrąglenia punktów do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów
przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert
otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z ceną najniższą.

XII. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
1.
2.

3.

4.
5.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ
i uzyskała największą liczbę punktów.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej
informacje o:
 wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano
i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub wykluczone.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na wezwanie kserokopie
posiadanych uprawnień i certyfikatów, zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ (jeśli nie zostały załączone do
Oferty).
Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zawierającej istotne
postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownej oceny.

XIII.

Istotne postanowienia umowy

Jako odrębny Załącznik nr 4, Zamawiający zamieścił „Istotne postanowienia umowy”, które określą warunki
realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza na etapie przed podpisaniem Umowy
indywidualne negocjacje jej warunków.
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