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Nazwa zamówienia publicznego:
,,Dostawa paliwa dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach
na lata 2015-2016"
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Pl. Niepodległości 13 B, 98-235
Błaszki
tel./: 43 829-22-41, fax/: 43 829-22-41
Strona internetowa: http://bip.zgkim.blaszki.pl
E-mail: zgkim@blaszki.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. 2013 r., poz.907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest : sukcesywna dostawa paliwa dla potrzeb Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach na lata 2015-2016 w systemie sprzedaży
bezgotówkowej. Przybliżony zakres potrzeb określa się na :
Olej napędowy – PN-E-590:
Benzyna Pb 95- PN – EN 228:

– 80 000 litrów
– 2 000 litrów

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09134100-8 Olej napędowy
09132100-4 Benzyna bezołowiowa
Miejsce realizacji: zakupy paliwa będą dokonywane w sieci punktów sprzedaży paliw wykonawcy.
Wydawanie zakupionych paliw odbywać się będzie do zbiorników paliwowych pojazdów
samochodowych oraz do kanistrów przez legalizowane przepływomierze.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 roku sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1.Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
•
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (wykonawca spełnia warunek, jeżeli
posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi),

•
•
•

posiadania wiedzy i doświadczenia,
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania
wykluczeniu zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie VI
niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wskazanych warunków na dzień składania ofert w oparciu
o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty metodą ,,spełnia/nie spełnia".
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki
określone w pkt. V. podpunkt 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w pkt V podpunkt 2
winien spełniać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( składających
ofertę wspólną).
6.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
•
dla uznania , że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania Zamawiający wymaga , aby Wykonawca złożył koncesję,
zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia
lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem publicznym - koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
•
dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
•
dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający
wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu.
•
dla uznania , że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający wymaga , aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu.
VI.
INFORMACJA O
OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W
CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIU WYMOGÓW STAWIANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Zgodnie z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem 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, w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wykonawca składa
następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie
z art. 22 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2 do SIWZ,
W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenie może być złożone wspólnie
( przez jednego z nich).

2. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym
zamówieniem publicznym - koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenie może być złożone wspólnie
( przez jednego z nich).
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o zamówienie publiczne
zgodnie z art. 24 ustawy – załącznik Nr 3 do SIWZ,
W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenie składa każdy z nich
oddzielnie.
4. 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.
W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, dokument składa każdy z nich oddzielnie.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI podpunkt 2 – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju , w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające
odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o któryh mowa w pkt VI podpunkt 3 i podpunkt 4 składa dokumenty
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
•
•

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, skłądek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów w/w , 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 –
wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
•
wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione
do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,
gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
•
dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
•
w zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia
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.
Pozostałe dokumenty wymagane przez zamawiającego:
•
wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
•
dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób podpisujących
ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
•
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca
przekazują pisemnie.
2. Dopuszcza się porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający
lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres do korespondencji:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Pl. Niepodległości 13 B, 98-235
Błaszki
nr faks: 43 829 22 41
adres poczty elektronicznej: zgkim@blaszki.pl
4. Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
•
w sprawach merytorycznych : Stanisław Pawlak tel.: 43 829 22 41, faks: 43 829 22 41
w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00,
•
w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Dariusz Ludwiczak, tel. 43 829 22 41,
faks: 43 829 22 41, mail: zgkim@blaszki.pl w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00.
5. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz
zamieszcza na stronie internetowej zgodnie z art. 38 ustawy.
6.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do
Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert

włącznie.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
A. Przygotowanie oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
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 w 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 specyfikacji.
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.
B. Oferta wspólna
W przypadku , kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub
upoważnionego pełnomocnika.
2. Upoważnienie do pełnienia pełnomocnika – Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji,
wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
każdego z partnerów, musi być dołączone do oferty.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu
umowy.
C. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1.Ofertę należy umieścić w zamkniętych, nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach
(opakowaniach). Kopertę zewnątrzną należy opisać według poniższego wzoru:
„Oferta na przetarg nieograniczony- dostawa paliwa dla potrzeb Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach na lata 2015-2016
Nie otwierać przed godziną 9:15 dnia 25.11.2014 r.”
2. Koperta wewnętrzna, w której należy umieścić ofertę poza opisem podanym powyżej powinna
zawierać nazwę i adres wykonawcy.
3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
•
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie

prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w
centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
•
w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba
umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa)
załączonych do oferty.
XI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT I ICH OTWARCIE
1. Ofertę należy przesłać/ złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 1. Termin składania ofert
upływa dnia 25.11.2014 roku do godziny 9:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 25. 11.2014 roku o godzinie 9:15.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informację o wysokości kwoty, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
4.Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana oraz cena, upust cenowy i odległość od siedziby Zamawiającego,
termin wykonania zamówienia i warunki płatności.
5. Informacje o których mowa w podpunkcie 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert na ich wniosek.
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający uzna za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia, jeżeli:
1.1 oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą Specyfikacją,
1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika,że wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją,
1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
1.4 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert,
które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie każdego kryterium:
2.1. cena – 60% , na którą składa się:
- cena dzienna brutto 1 litra oleju napędowego - 20%
- cena dzienna brutto 1 litra benzyny Pb 95 – 10%
- wysokość udzielonego upustu jednakowego na każdy rodzaj zamówionego paliwa
obowiązujący przez cały okres ważności umowy - 30 %
2.2. odległość w metrach stacji paliw od siedziby Zamawiającego z zaokrągleniem do 100 m - 40%
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i
ustalonej punktacji.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom,wypełniającym wymagane kryteria
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik
będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wartość udzielonego upustu ceny 1 litra paliwa od ceny dziennej brutto winna być podana w
zaokrągleniu do 1 grosza.
7. Cena dzienna brutto z dnia 20.11.2014 r. powinna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze
łącznie z obowiązującym podatkiem VAT i winna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po

przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki powyżej 0,5 grosza
zaokrągla się do pełnych groszy,
8. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.
9. Sposób obliczania punktacji ofert:
–
dzienna cena brutto oleju napędowego ( ON) na dzień 20.11.2014 r.
najniższa cena dzienna 1 litra ON
A= ---------------------------------------------------x 100 x 20%
cena dzienna 1 litra ON badanej oferty
A – liczba punktów w kryterium dziennym cena ON
- dzienna cena brutto 1 litra benzyny Pb 95 na dzień na dzień 20.11.2014 r.
najniższa cena dzienna benzyny Pb 95
B- ----------------------------------------------------- x 100 x 10%
cena dzienna 1 litra benzyny Pb 95
B – liczba punktów w kryterium dziennym cena benzyny Pb 95
- stały upust cenowy dla każdego rodzaju paliwa
upust cenowy w badanej ofercie
C - ---------------------------------------------------- x 100 x 30%
najwyższy udzielony upust
C – liczba punktów w kryterium udzielonego upustu
- odległość stacji od siedziby Zamawiającego
najbliższa odległość stacji od siedziby w metrach
D - -------------------------------------------------------------- x 100 x 40%
odległość stacji w badanej ofercie w metrach
D – liczba punktów w kryterium odległość stacji
10. Suma punktów członków Komisji Przetargowej stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
11. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty ,której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia
przepisami prawa.
XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony
w art. 94 ustawy Pzp.
2. 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.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę
pisemnie.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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, który stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu
cywilnego.
XVII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XVIII. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

uzupełniających,

o

których

mowa

XX. OFERTY WARIANTOWE.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH DOPUSZCZA SIĘ
PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
XXIII. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki składające się na integralną część SIWZ:
1) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie
z art. 22 ust.1 ustawy – załącznik Nr 2 do SIWZ,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o zamówienie publiczne
zgodnie z at. 24 ustawy – załącznik Nr 3 do SIWZ,
4) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 4 do SIWZ
5) Projekt umowy - załącznik Nr 5 do SIWZ.

