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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)  zwanej  dalej
„ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego.

                             

ZATWIERDZONO:
Dyrektor Zakładu 
mgr inż. Janusz Kopacz
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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),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 

1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest:  Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej 
Adres: ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice
Telefon: (034) 317 51 02 fax: (034) 317 61 06
e-mail: zdkim@poczta.onet.pl

NIP: 574-000-77-92 REGON – 150032736

2.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. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r.  poz. 2164)  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:  4/2016.
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.

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

 09134100-8  olej napędowy
                     
Rodzaj zamówienia: dostawy.

Przedmiotem  zamówienia  jest  hurtowa  dostawa  oleju  napędowego  Ekodiesel  do
zbiornika  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 38 000 litrów

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, faksu
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lub telefonicznie.   Wykonawca zapewni dostawy oleju napędowego min. dwa razy w
miesiącu w ilościach od 1000 do 1500 litrów/jedna dostawa.

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

Olej napędowy będzie dostarczany Zamawiającemu do zbiornika o pojemności 2500 litrów, 

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.
Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej paliwa, spowodowaną zmianą ceny przez
producenta paliw, o których Wykonawca zawiadamia każdorazowo Zamawiającego. 
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę
podczas wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, według
potrzeb  Zamawiającego.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  ograniczenia
szacowanej  ilości  dostawy  paliw,  bez  podania  przyczyn,  a  Wykonawca  nie  będzie
dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

 5.WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1).Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku  –  złożenie
oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

2).Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku –  złożenie
oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

3).Dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia.

Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku –  złożenie
oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

4).Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełnienia  tego  warunku –  złożenie
oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ( zał. Nr 2)

6.INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY.
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a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć: 

 koncesje, zezwolenie lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, tj.: ważna na 
dzień otwarcia ofert koncesja na obrót paliwami, wydana przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 

       b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1  ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( zał. Nr 3);

 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

    c) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

 Oświadczenie  wykonawcy,  że  nie  należy  do  grupy  kapitałowej  lub
należy  wraz  z  listą  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów - ( zał. Nr 6). 

7.DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

8.INNE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
1) Wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy (zał. Nr 1). 

9.INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1.Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji
istotnych  warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania
związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie
przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później, niż do końca dnia, w
którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert. Zamawiający  niezwłocznie
udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
jednocześnie  przekazując  treść  wyjaśnień  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia,  oraz umieszcza na stronie internetowej, bez
ujawniania źródła zapytania. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie
terminu  na  składanie  pytań,  Zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  bez
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rozpoznania.  Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  w  celu  umożliwienia
Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian
SIWZ w sytuacji,  gdy niezbędny jest  dodatkowy czas  na wprowadzenie  zmian.  W takim
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy dotyczące wcześniej
ustalonego terminu, będą podlegały nowemu terminowi. Przedłużenie terminu składania ofert
nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.
2.Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie na adres Zamawiającego . 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca 
przekazują pisemnie, a jeśli zostały przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną- 
muszą zostać niezwłocznie potwierdzone pisemnie .

10.OSOBY  ZE  STRONY  ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIONE  DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami
są: 
Dyrektor – Janusz Kopacz – w zakresie procedury, tel. (034) 3175-102, w godz. od 8.00 –
15.00. 
Kierownik - Ryszard Kleszcz –  w zakresie przedmiotu zamówienia  
tel. (034) 3175-102  w godz. od 8.00 – 15.00.

11.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wymagany termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. 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 niż 60 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko

jedna cena.
2) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (ręcznie, maszynowo,

na komputerze). 
4) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania  firmy  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym  i
wymaganiami  ustawowymi.  Kopię  dokumentów  należy  potwierdzić  „za  zgodność  z
oryginałem” przez osoby podpisujące ofertę.
Jeżeli  oferta  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału. Poprawki w
ofercie  muszą  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby  podpisującej
ofertę. 
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6) Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: 
Kopertę  zewnętrzną nieozonakowaną  nazwą  firmy  Wykonawcy  należy  opisać:
„Dostawa oleju napędowego”. 
Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres firmy.  

7) Cena ofertowa musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

14.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1) Oferty należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach do dnia 31.03.2016r.  do
godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Targowej 19, w Krzepicach. 

2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert 31.03.2016r. o godzinie
10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Targowej 19 w Krzepicach.

3) Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4) Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy /firmy/
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zamówienia.

5) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożoną po terminie.
6) Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do

złożonych  ofert  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  powiadomienie  o
wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta
tj.  w dwóch kopertach /zewnętrznej  i  wewnętrznej/  odpowiednio oznakowanych  z
dopiskiem “ZMIANA”.

7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania.
Koperty  oznaczone  napisem  “WYCOFANIE”  będą  otwierane  w  pierwszej
kolejności  po  stwierdzeniu  poprawności  postępowania  Wykonawcy  oraz
zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą
otwierane. Koperty oznaczone dopiskiem

“ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wniósł 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone
do oferty.

 15.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1) Zaoferowaną  cenę  należy  przedstawić  w  Formularzu  ofertowym  stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ. 

2) Ceny (w złotych) muszą być podane z dokładnością do 2  miejsc po przecinku. Cena
oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  cyfrowo  i  słownie,  z
wyodrębnieniem podatku VAT. 

3) Cena może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen). 

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

5) Podane w formularzu ofertowym dane cenowe muszą być w zakresie:
- CEN JEDNOSTKOWYCH BRUTTO za olej napędowy ON– podane według stawek
obowiązujących w dniu zamieszczenia ogłoszenia (w Biuletynie Zamówień Publicznych).
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6)  Oferowana  cena  sprzedaży  oleju  napędowego,  porównywana  będzie  do  ceny  w
hurtowym obrocie paliwa obowiązującej u producenta paliw płynnych PKN ORLEN w
dniu  zamieszczenia  ogłoszenia.  Na  tej  podstawie  wyliczony  zostanie  współczynnik
waloryzacji W wg wzoru:

W=C / S
gdzie: 
C- oznacza cenę netto paliwa przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie.
S- oznacza cenę netto paliwa stosowaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z
siedzibą  w  Płocku  obowiązującą  w  dniu  zamieszczenia  ogłoszenia  (w  Biuletynie
Zamówień Publicznych). 

7) Współczynnik (W) pozostanie wielkością stałą służącą do waloryzacji cen Wykonawcy
przez cały okres obowiązywania umowy.
8)  Cena  jednostkowa  netto  1  dm3 każdorazowej  dostawy  przez  Wykonawcę  będzie
obliczana wg wzoru:

K= S x W
gdzie:
K- oznacza cenę jednostkową netto 1 dm3 paliwa dostarczonego przez Wykonawcę 
S- oznacza cenę hurtową z danego dnia dostawy paliwa zastosowaną przez producenta
paliw płynnych PKN ORLEN sprzedającego paliwo pod nazwą: ON Ekodiesel
W- oznacza stały współczynnik waloryzacji  cen ustalony dla paliwa z chwilą złożenia
przez Wykonawcę oferty do przetargu.

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

Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie do rozpatrywania jeżeli:
 oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą SIWZ,,
 rodzaj,  ilość  i  treść  złożonych  dokumentów potwierdza,  że  Wykonawca

spełnia warunki formalne określone niniejszą SIWZ,
 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane

przez osoby uprawnione.

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 100
Co

                       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.
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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.

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

1) Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada
wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych i SIWZ oraz została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

2) Zamawiający  powiadomi  pisemnie  o  wyniku  postępowania  wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

3) Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji  o wyniku postępowania.
Termin ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia odwołania przez któregoś z
Wykonawców.  O  nowym  terminie  zawarcia  umowy  Wykonawca  zostanie
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

18.UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

Zamawiający unieważni przetarg, jeżeli: 
1) nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższy kwotę,

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) w  przypadku,  o  którym  mowa  w  art.91  ust.5  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie
postępowania  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było
wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia   wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

19.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

  Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające
na Wykonawcy oraz Zamawiającym zawiera wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. W
treści  umowy,  która  nie  podlega  negocjacjom,  podano  wszelkie  istotne  dla
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Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 

21.ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  Zamawiający  nie  przewiduje
udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

22.POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W  prowadzonym  postępowaniu  mają  zastosowanie  przepisy  zawarte  w dziale VI  Prawa
zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. 
Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego. 

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze  do
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

a)Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  2  października  2007  r.  w sprawie
regulaminu postępowania  przy rozpoznawaniu odwołań.  (Dz. U. Nr 187,  poz.  1327,
Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156),

       b)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości
coraz  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886, Dz. U. z 2008 r. Nr 182,
poz. 1122).

   23.INNE POSTANOWIENIA.

a)   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
b)   Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
c)   Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
d)  Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych oraz oferty wariantowej.

 24.LISTA ZAŁĄCZNIKÓW.

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1. Formularz oferty – zał. Nr 1.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– zał. Nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. Nr 3.
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 4.
5. Oświadczenie o zmianie cen paliw – zał. Nr 5. 
6. Wzór umowy – zał. Nr 6.
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