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Zamawiający: Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej
42-160 Krzepice, ul. Targowa 19 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Dostawa oleju napędowego”

kod: CPV: 09134100-8

Postępowanie   prowadzone  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  „Prawo 
Zamówień Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) 
zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego.

   Nr postępowania:  ZDK.271.4.2017 
                     

ZATWIERDZONO:
Dyrektor Zakładu 
mgr inż. Janusz Kopacz

    

kwiecień 2017r.

ZDKiM Krzepice - Postępowanie nr ZDK.271.4.2017
„Dostawa oleju napędowego”



2 | S t r o n a

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z poźn. zmianami),zwaną dalej „ustawą” oraz przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art.11 ust.8 ustawy 

I..NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej  
42-160 Krzepice, ul. Targowa  19 
REGON – 150032736  
tel. (34) 3175 102 / fax (34) 3176 106 
adres e-mail : zdkim@poczta.onet.pl 
adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia oraz ogłoszenie o przetargu - www.bip.krzepice.pl  

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  z  uwzględnieniem  zasad  określonych  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z poźn. 
zmianami)  o  wartości  mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 
podstawie art. 11 ust .8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejszy  dokument  oznaczone  jest  znakiem: 
ZDK.271.4.2017. Wykonawcy  we  wszelkich  kontaktach  z  Zamawiającym  powinni 
powoływać się na ten znak.
Ilekroć  w  niniejszym  dokumencie  zastosowane  jest  pojęcie  "SIWZ",  odnosi  się  ono  do 
niniejszego dokumentu.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie 
stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art.24 aa ustawy Pzp. Tym samym 
Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest: 
kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 09134100-8  olej napędowy
                     
Rodzaj zamówienia: dostawy.

1.Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel  do 
zbiornika  paliwa  znajdującego  się  na  terenie  Zakładu  Działalności  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej w Krzepicach przy ul. Targowej 19.

Zamówienie obejmuje następujący asortyment  dostawy-Tabela Nr 1
   Tabela Nr 1 
Lp. Asortyment Szacunkowa ilość 

dostarczanego paliwa 
w ciągu roku

1 Olej napędowy Ekodiesel 40 000 litrów
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2.Zapotrzebowanie  na  zamówiony  olej  napędowy  może  ulec  zmianie  (zmniejszeniu  lub 
zwiększeniu) w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w czasie trwania umowy, 
jednakże ostateczna kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć ogólnej wartości przedmiotu 
umowy. Ilość dostarczanego oleju napędowego, wskazana powyżej, jest ilością szacunkową, 
stąd w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego ilości zakupionego oleju napędowego w 
stosunku do zamówionego, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy 
i  tym  samym  Wykonawca  nie  będzie  miał  prawa  do  dochodzenia  od  Zamawiającego 
odszkodowania z tytułu zakupu mniejszej ilości oleju napędowego. 

3.Wykonawca zapewni Zamawiającemu ciągłość  dostaw oleju napędowego w okresie 
trwania umowy i zagwarantuje realizację jednorazowych dostaw w ciągu 48 godzin od 
zgłoszenia  takiej  potrzeby  Zamawiającego  przesłanej  za  pośrednictwem  poczty 
elektronicznej, faksu lub telefonicznie. Wykonawca zapewni dostawy oleju napędowego 
min. dwa razy w miesiącu w ilościach od 1000 do 1500 litrów/jedna dostawa. Dostawy 
oleju napędowego mogą odbywać się wyłącznie w dni robocze w godz. 7:00-15.00.

4.Jednorazowa dostawa obejmować będzie ilości pomiędzy 1000 – 1500 litrów i musi być 
potwierdzona  certyfikatem  jakości  potwierdzającym  wymagania  jakościowe,  zgodnie  z 
Polską Normą (PN) i parametrach nie gorszych niż według Polskiej Normy PN-EN 590:2013-
12 dla oleju napędowego oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
w sprawie wymagań jakościowych  dla  paliw ciekłych.  Parametry techniczne  i  chemiczne 
dostarczanego oleju napędowego nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do w/w 
rozporządzenia.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  przypadku  rozbieżności 
pomiędzy normą, a rozporządzeniem, stosuje się przepisy rozporządzenia. 

Wykonawca  powinien  dostarczyć  olej  napędowy,  zgodnie  z  aktualnymi  wymaganiami 
przepisów regulujących sposób transportowania paliwa.

5.Zamawiający wymaga, aby pojazd, którym będą realizowane dostawy oleju napędowego, 
był  wyposażony  w legalizowane  urządzenia  pomiarowe,  mierzące  ilość  zrzutu  paliwa  do 
zbiornika Zamawiającego w temperaturze dostawy oraz w temperaturze referencyjnej 15°C.

6.Olej napędowy będzie dostarczany Zamawiającemu do zbiornika o pojemności 2500 litrów. 

7.Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  ograniczenia  szacowanej  ilości  dostaw  bez 
podania  przyczyn,  a  Wykonawca  nie  będzie  dochodził  z  tego tytułu  żadnych  roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego.

8.Zamawiający  dopuszcza  zmianę  ceny  jednostkowej  paliwa,  spowodowaną  zmianą  ceny 
przez producenta paliw, o których Wykonawca zawiadamia każdorazowo Zamawiającego. 

9.Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę 
podczas wykonania przedmiotu zamówienia. 

10.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że zła jakość oleju napędowego była przyczyną awarii lub 
zniszczenia części,  urządzeń – Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia  strat,  jakie z 
tego tytułu poniesie Zamawiający. 

W  takim  przypadku  przeprowadzona  zostanie  następująca  procedura: Zamawiający 
pobierze  z  pojazdu  lub  sprzętu  próbki  paliwa  do  badania  w  obecności  przedstawiciela 
Wykonawcy, zobowiązanego do niezwłocznego stawienia się na miejsce poboru próbek po 
uprzednim telefonicznym lub pisemnym powiadomieniu o poborze. Pobrane próbki zostaną 
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zabezpieczone w sposób uzgodniony przez strony (zaplombowane,  zabezpieczone taśmą z 
podpisami i pieczątkami stron, itp.), a następnie w sposób uzgodniony przez strony przesłane 
lub przewiezione do laboratorium w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od  dnia ich 
pobrania. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie pojawi się na miejscu poboru próbek, uzna 
się, że Wykonawca wyraża zgodę na pobór próbek bez jego obecności i tym samym, że nie 
kwestionuje prawidłowości ich poboru i nie kwestionuje identyczności materiału oddanego do 
badania, z tym który został pobrany. 
W przypadku, gdy wyniki badań wykażą, że olej napędowy nie spełnia wymagań określonych 
przepisami  prawa,  koszty  ich  wykonania  obciążą  Wykonawcę,  w  przeciwnym  wypadku 
koszty poniesie Zamawiający. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że olej napędowy nie 
spełnia  wymagań  określonych  przepisami  prawa  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do 
pokrycia strat, jakie Zamawiający poniósł z tytułu awarii lub zniszczenia części, urządzeń, na 
co Zamawiający przedstawi odpowiednie kserokopie dowodów księgowych. 

11.Rozliczenie za przedmiot dostawy odbywać się będzie na podstawie cen hurtowych oleju 
napędowego,  publikowanych  na  stronie  internetowej  producenta  z  dnia  zakupu,  i 
zastosowanej  stałej  marży/upustu  Wykonawcy,  zaoferowaną  w  ofercie  przetargowej.  W 
przypadku, gdy w dniu zakupu oleju napędowego nie zostaną opublikowane ceny hurtowe 
oleju  napędowego  na  stronie  internetowej  producenta,  wówczas  rozliczenie  za  przedmiot 
dostawy odbywać się będzie na podstawie ceny hurtowej oleju napędowego opublikowanej 
na stronie internetowej producenta z ostatniego dnia – w którym opublikowano ceny-przed 
dokonaniem zakupu.

12.Każdy  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  podania  w  formularzu  ofertowym  nazwy 
Koncernu Naftowego, którego paliwa będzie dostarczał Zamawiającemu. W przypadku 
zmiany, w trakcie trwania umowy Koncernu Naftowego, od którego paliwa będą dostarczane 
Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym 
fakcie  Zamawiającego.  Do  powiadomienia  o  zmianie  Koncernu  Naftowego  Wykonawca 
załączy stosowne dokumenty potwierdzające powyższy fakt.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

V.  INFORMACJA  NA  TEMAT  OFERT  WARIANTOWYCH,  CZĘŚCIOWYCH 
ORAZ  O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  DODATKOWYCH  I 
UZUPEŁNIAJĄCYCH PRZEWIDZIANYCH ART. 67 UST. 1 PKT. 7 USTAWY PZP.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. 

VI. Zamawiający  nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.

VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

VIII. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH.

1.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 
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Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie 
zamierza  powierzyć  podwykonawcom  i  podania  przez  Wykonawcę  nazw  (firm) 
podwykonawców. 
Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy  z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

2. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, które mają być 
realizowane  przez  podwykonawców  Zamawiający  uzna,  że  całość  zamówienia  będzie 
wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 

3.Jeżeli  Zamawiający  stwierdzi,  że  wobec  danego  podwykonawcy  zachodzą  podstawy 
wykluczenia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  innym  lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4.Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.  1, w celu wykazania 
spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać 
Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi  następuje  w  trakcie  jego  realizacji,  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Wykonawcy. 

6.Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 

7. Informacja o wykonawcach wspólnie ubiegających się o zamówienie.

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

• ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania;

• muszą  ustanowić  pełnomocnika  Wykonawców  występujących  wspólnie  do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia. 
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo 
do  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  wszystkich  dokumentów. 
Pełnomocnictwo  musi  jednocześnie  wynikać  z  umowy  lub  z  innej  czynności 
prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z 
załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
pełnomocnikiem;

• są  zobowiązani  do  łącznego  spełnienia  takich  samych  warunków  udziału  w 
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  jak  Wykonawcy  występujący 
samodzielnie, tj. przy ocenie spełnienia warunków, o  których mowa w pkt. IX, 
Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny lub zawodowy;

• przed  zawarciem  umowy  o  niniejsze  zamówienie  publiczne,  jeżeli  oferta 
Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający  wezwie  do  przedstawienia  umowy  regulującej  współpracę  tych 
Wykonawców. 
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IX. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu 
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)posiadania  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 
• W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do  

prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej, Wykonawca  musi  wykazać  się 
posiadaniem aktualnej  koncesji  na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 
Energetyczne  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2012r.  poz.  1059  z  późn.  zmianami).  W 
przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 
przedmiotowa  koncesja  musi  być  złożona  przez  tego  z  Wykonawców,  który 
faktycznie  będzie  realizował  część  zamówienia  objętą  koniecznością  posiadania 
powyższego uprawnienia.

2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych  przez Wykonawcę w postępowaniu 
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust.1. pkt.1

a)  aktualna  koncesja  na  obrót  paliwami  ciekłymi, wydana  przez  prezesa  Urzędu 
Regulacji  Energetyki  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  1997  roku  Prawo 
Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zmianami). 
– dokument należy złożyć w terminie do 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania  
od Zamawiającego. 

3.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych  przez Wykonawcę w postępowaniu 
na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust.1. pkt.3

a) Odpis 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 wykluczenia  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  1 
ustawy Pzp (składają także podmioty, na których zasoby powołuje się w niniejszym 
postępowaniu Wykonawca).
– dokument należy złożyć w terminie do 5 dni liczonym od dnia otrzymania wezwania  
od Zamawiającego. 

4.Potencjał podmiotu trzeciego.

1)  Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na 
zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
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spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22  i ust 5 pkt 1 Pzp. 
3)  W odniesieniu do warunków dot.  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia, 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 
nie ponosi winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, który 
udostępnia  swoje  zasoby,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  wykonawcę  warunków  udziału  w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Wamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał   się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej   części  zamówienia,  jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 

X. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

• na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

• na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

XI.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIENIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAK 
PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Do oferty Wykonawca dołącza:
a) wypełniony formularz „OFERTA” (Załącznik Nr 1 do SIWZ),

b) aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  dotyczące  spełnienia  warunków 
udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ),

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z 
postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ),

W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  Wykonawców  
oświadczenia,  o  których  mowa  w  punkcie  b)  i  c)  składa  każdy  z  Wykonawców  
wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnienie  
warunków udziału  w postępowaniu  oraz  brak  podstaw wykluczenia  w zakresie,  w  
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu  
oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku  
istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełnienia,  w  zakresie  w  jakim  
powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje  
o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie b) i c).

d) zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego 
podmiotu (Załącznik Nr 4 do SIWZ),
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e) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem  przez  notariusza)  względnie  do  podpisania  innych  dokumentów 
składanych  wraz  z  ofertą,  o  ile  prawo  do  ich  podpisania  nie  wynika  z  innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2.Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej 
www.bip.krzepice.pl informacji  podawanych  na  otwarciu  ofert  przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej  (Zał. Nr 5 do SIWZ),  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, z póz. zmianami). Wraz ze 
złożeniem  oświadczenia  Wykonawca  może  przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym 
Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia. 

3.Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia  wezwie  Wykonawcę, którego  oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 
których mowa w pkt IX. SIWZ.

Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać  Wykonawców  do  złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu,  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria  selekcji,  a  jeżeli 
zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio  oświadczenia  lub 
dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  lub  dokumentów. 
Zamawiający  może  wykluczyć  Wykonawcę  na  każdym etapie  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia. 

4. Opis sposobu przygotowania oferty.
a)  Ofertę  składa  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  formie  pisemnej.  Zamawiający  nie 
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 

b) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie 
wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w innym języku niż 
język polski.

c) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
Zaleca  się,  aby  całość  oferty  była  złożona  w  formie  uniemożliwiającej  jej  przypadkowe 
zdekompletowanie, a wszystkie jej zapisane strony były ponumerowane i parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę.

d) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy 
lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie 
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

e) Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

f) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą 
być czytelne i parafowane przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie poprawka nie 
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będzie uwzględniona.
g) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

h) W przypadku,  gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert, powinien zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, 
że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może 
zastrzec  informacji,  o  których  mowa w art.  86  ust.  4  ustawy.  Informacje  stanowiące 
tajemnicę  przedsiębiorstwa  należy  umieścić  w  osobnym,  wewnętrznym,  opieczętowanym 
opakowaniu z opisem „TAJNE”, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. 

i)  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany, poprawki lub modyfikacje 
złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty.  Odpowiednio  opisane  koperty  zawierające  zmiany  należy  dodatkowo  opatrzyć 
dopiskiem „ZMIANA”. 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego 
przez  Wykonawcę.  W celu  potwierdzenia  uprawnienia  osób  do  złożenia  oświadczenia  o 
wycofaniu oferty,  do oświadczenia należy dołączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny 
KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne – 
pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE” .

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ.

1.Rozliczenia pomiędzy  Zamawiającym,  a  Wykonawcą  będą  dokonywane  wyłącznie  w 
złotych polskich. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny hurtowej netto oleju napędowego z dnia 
11.04.2017r. zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku oraz określenia stałej marży/upustu 
Wykonawcy  (w przypadku, gdy 11.04.2017r. nie zostaną opublikowane ceny hurtowe oleju  
napędowego na stronie internetowej producenta, wówczas cena hurtowa oleju napędowego  
musi  zostać  określona  na  podstawie  ceny  hurtowej  oleju  napędowego  opublikowanej  na  
stronie internetowej producenta z ostatniego dnia – w którym opublikowano ceny – przed  
dniem 11.04.2017r.). Wykonawca powinien przemnożyć sumę ceny hurtowej netto i stałej 
marży/upustu,  obowiązującej  przez  okres  obowiązywania  umowy,  przez  ilość 
szacunkową  oleju  napędowego  przewidywaną  do  zakupu.  Wyliczona  w  ten  sposób 
wartość  stanowić  będzie  wartość  netto  zamówienia.  Cena  brutto,  wyliczona  przez 
Wykonawcę, musi zawierać podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu oferty, stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ, ceny ogółem netto i brutto oraz ceny hurtowej netto oleju napędowego z 
dnia 11.04.2017r. ze strony producenta i marży/upustu stałej/ego Wykonawcy. 

3.Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisanego w niniejszej 
SIWZ  przedmiotu  zamówienia  z  uwzględnieniem  wszystkich  kosztów  związanych  z 
realizacją  zadania,  wynikających  z  zakresu  dostawy,  a  niezbędnych  do  prawidłowego 
wykonania zadania oraz innych składników wpływających na ostateczna cenę. 

4.Zapłata  należności  za  przedmiot  dostawy nastąpi  na  podstawie  cen  hurtowych  oleju 
napędowego,  publikowanych  na  stronie  internetowej  producenta, z  dnia  zakupu 
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powiększonych o stałą marżę/upust Wykonawcy, zaoferowaną/y w ofercie przetargowej 
oraz o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy w 
dniu zakupu oleju napędowego nie zostaną opublikowane ceny hurtowe oleju napędowego na 
stronie  internetowej  producenta,  wówczas  rozliczenie  za  przedmiot  dostawy odbywać  się 
będzie na podstawie ceny hurtowej oleju napędowego opublikowanej na stronie internetowej 
producenta z ostatniego dnia – w którym opublikowano ceny – przed dokonaniem zakupu.

5.Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  faktury,  wystawionej  przez  Wykonawcę  za 
dostarczoną partię zamówienia, w terminie 30 dni od daty doręczenia, na konto wskazane w 
fakturze. 

6.Zapotrzebowanie  na  zamówiony  olej  napędowy  może  ulec  zmianie  (zmniejszeniu  lub 
zwiększeniu) w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w czasie trwania umowy, 
jednakże ostateczna kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć ogólnej wartości przedmiotu 
umowy. Szacunkowa ilość oleju napędowego, określona w pkt. III.1 jest ilością orientacyjną, 
stąd w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego ilości zakupionego oleju napędowego w 
stosunku do zamówionego, nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy 
i  tym  samym  Wykonawca  nie  będzie  miał  prawa  do  dochodzenia  od  Zamawiającego 
odszkodowania z tytułu zakupu mniejszej ilości oleju napędowego. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert zakwalifikowanych jako 
nieodrzucone, spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego niżej kryterium.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki SIWZ z najniższą ceną.

W kryterium „cena”  zostanie zastosowany następujący wzór :

C= CN x 100Co

                       gdzie:
C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (wartość) całkowita 

oferty   brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) – max. 100 
pkt.

CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert.
Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Zamawiający  jako  najkorzystniejszą  uzna  ofertę  Wykonawcy,  która  będzie  zawierała 
najniższą cenę za przedmiot zamówienia. 

Zamawiający  nie  przewiduje  przeprowadzenia  aukcji  elektronicznej w  celu  wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

2.W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ustawy Pzp może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy.
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4.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. 

5.Jeżeli  nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy 
złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofert 
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6.Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy Pzp.

XIV.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM  ORAZ  ZABEZPIECZENIA 
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1.Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

2.Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie 
Zakładu  Działalności  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Krzepicach  lub  przesłać  drogą 
pocztową na adres Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej, 42-160 Krzepice, ul. 
Targowa 19 do dnia 20.04.2017r. do godz. 12.30.
2.  Kopertę  należy  opisać  :  „Dostawa  oleju  napędowego”  Nie  otwierać  przed  dniem 
20.04.2017 r.  godz. 13.00.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert 20.04.2017 r. o godz. 13.00 w 
siedzibie  Zakładu Działalności  Komunalnej i  Mieszkaniowej ul.  Targowa 19 ,  42-160 
Krzepice.
4.Oferty  złożone  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane.  Zostaną  one  Wykonawcom 
niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 
5.Otwarcie ofert jest jawne.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, 
których  dotyczy  „WYCOFANIE”.  Takie  oferty  zostaną  odesłane  Wykonawcom  bez 
otwierania.
7.  Koperty  oznakowane  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przed  otwarciem  kopert 
zawierających  oferty,  których  dotyczą  te  zmiany.  Po stwierdzeniu  poprawności  procedury 
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy firm oraz adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.
9.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej 
informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
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XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z  WYKONAWCAMI,  A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPRAWNIONYCH  DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym,  a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu  ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  - 
Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 
2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2.  W  niniejszym  postępowaniu  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz 
informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faksem na numer Zamawiającego 34 
3176106  lub  pocztą  elektroniczną  na  adres  Zamawiającego:  zdkim@poczta.onet.pl,  a 
następnie pisemnie na adres: Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Targowa 
19, 42-160 Krzepice. 
3.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub 
drogą elektroniczną  uważa się  za złożone w terminie,  jeżeli  ich treść dotarła  do adresata 
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za wniesione 
z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać 
z ich treścią.

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach merytorycznych, dotyczących przedmiotu zamówienia Ryszard Kleszcz
b) w sprawach formalnych, dotyczących procedury przetargowej Ewa Skowronek-Kaczmarek 
tel. (034) 3175-102, fax (34) 3176-106, e-mail: zdkim@poczta.onet.pl 

6. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
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.
2) Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynie  po  upływie  terminu 
składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Przedłużenie  terminu  składania ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania 
wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.
4) Zamawiający  jednocześnie  przekazuje  treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania 
oraz udostępnia je na stronie internetowej www.bip.krzepice.pl
5) W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  SIWZ,  a  treścią  udzielonych 
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego.
6) W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed upływem terminu 
składania  ofert  zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  treści  SIWZ Zamawiający 
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udostępnia na stronie internetowej www.  bip.krzepice.pl  
7) Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o 
zamówieniu,  Zamawiający  umieści  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  w  BZP  oraz 
przedłuży  termin  składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  wprowadzenia  zmian  w 
ofertach, jeżeli jest to konieczne.
8) Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  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  SIWZ,  oraz  zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej 
www.  bip.krzepice.pl  

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 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. Pozostałe informacje dotyczące okresu związania ofertą znajdują się w art. 85 ustawy Pzp.

XVIII.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający przystąpi, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, 
do zawarcia umowy z Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy Pzp 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. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w pkt. 18.1. w przypadkach określonych w art. 94 ust.2 ustawy Pzp.
3.  Jeżeli  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 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 ustawy Pzp. 
4.  Wykonawca,  którego  ofertę  wybrano  jako  najkorzystniejszą,  będzie  zobowiązany  do 
zawarcia umowy na warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej 
SIWZ. 

XIX.ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Umowa na realizację zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach wymienionych 
w załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy. 

XX. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
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Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, 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 Pzp,
Przesłanki wniesienia odwołania:
1.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3.  Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy pzp.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje  czynności  zaniechanej,  informując  o  tym  wykonawców w sposób  przewidziany  w 
ustawie dla tej czynności.
4.  Informacje  dotyczące  środków ochrony prawnej  znajdują się  w Dziale  VI rozdz.2  ustawy 
„Środki ochrony prawnej" ustawy pzp.

XXI. INNE POSTANOWIENIA.

1.Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp. 

XXII. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW.

1. Formularz „OFERTA” zał. Nr 1 - do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do 
oferty.

2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu 
     Zał. Nr 2, – do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty.

3. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania Zał. Nr3, 
do wypełnienia przez Wykonawców i załączenia do oferty.

4.  Zobowiązanie  do  oddania  zasobów  (w  przypadku  powoływania  się  na  zasoby  innego 
podmiotu Zał. Nr 4.

5. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Zał. Nr 5 – należy złożyć w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

6. Wzór umowy – Zał. Nr 6.
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