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 Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny - Zarząd Dróg 
i Służby Komunalne w Czerwionce - Leszczynach

SPECYFIKACJASPECYFIKACJA  
ISTOTNYCHISTOTNYCH  WARUNKÓWWARUNKÓW

ZAMÓWIENIAZAMÓWIENIA
   na wykonanie zamówienia pod nazwą :

„Zakup paliwa do środków transportowych Zarządu Dróg i Służb
Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach w roku 2015”

           Zatwierdzam :
   
    Dyrektor Zarządu Dróg
     i Służb Komunalnych

         w Czerwionce – Leszczynach
        mgr inż. Piotr Łuc

Czerwionka - Leszczyny, dnia 26.11.2014 r.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
Zamówień Publicznych (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.). 

Podstawa  prawna  :  art.  36  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).

Informacje ogólne :

1. Zamawiający:    Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny
- Zarząd Dróg i Służby Komunalne

 
Adres Zamawiającego: 44-238 Czerwionka - Leszczyny,   ul. Polna 6

Adres do korespondencji : Zarząd Dróg i Służby Komunalne

                                           44-238 Czerwionka - Leszczyny,   ul. Polna 6

telefon: 032/ 42 77 543

faks do korespondencji w sprawie zamówienia :      032/ 42 77 543 wew. 27

e-mail :                                    zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl

adres strony internetowej:                                         www.czerwionka-leszczyny.pl

Informacje na temat zamówienia publicznego – nazwa przetargu : 

„Zakup  paliwa  do  środków  transportowych  Zarządu  Dróg  i  Służb
Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach”

Miejsce realizacji zamówienia:                 Czerwionka – Leszczyny

2. Tryb udzielenia  zamówienia:     przetarg nieograniczony o wartości mniejszej 
                                                   niż kwoty określone w przepisach wydanych 
                                                                    na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
                                                                    Prawo zamówień publicznych.
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3. Opis przedmiotu zamówienia  : 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw:

 Oleju napędowego w ilości  – 70 000 litrów 

 Etyliny bezołowiowej E-95 w ilości – 9 500 litrów

,  które  to  paliwa  tankowane  będą do  zbiorników pojazdów (wg  wykazu  stanowiącego

załącznik  do  umowy)  na  zasadzie  doraźnych,  bezgotówkowych  tankowań  w wybranej

stacji  paliw  „Wykonawcy”,  który  złoży  najkorzystniejszą  ofertę,  a  w  szczególnych

przypadkach do kanistrów (na podstawie odrębnego upoważnienia wystawionego przez

Dyrektora ZDiSK)

3.2 Wymagania dotyczące paliw,  realizacji  płatności  i  dopuszczalnej  odległości  między

stacją paliw a bazą ZDiSK.

Olej napędowy musi spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 590:2013-12, musi być

zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i  zimowych.  Benzyna bezołowiowa

musi  spełniać  wymagania  normy  PN-EN 228:2013-04.  Wybrany  wykonawca   wystawi

faktury za zrealizowaną (zakupioną) ilość paliwa z podaniem następujących danych:

- data tankowania

- nr rejestracyjny pojazdu

- ilość i rodzaj zatankowanego paliwa

- cenę za 1 litr zatankowanego paliwa  z uwzględnieniem stałego upustu 

- łączną wartość zatankowanego paliwa dla poszczególnych pojazdów

- łączną wartość zatankowanego paliwa dla wszystkich pojazdów                     

z uwzględnieniem  udzielonego stałego upustu

- łączne wartości zakupionego paliwa w okresie poprzedzającym wystawienie 

faktury zgodnie z pkt 3.6 z rozbiciem na wartość netto, podatek VAT  oraz wartość 

brutto.

3.3  Maksymalna  odległość  między  bazą  ZDiSK  a  stacją  paliw  ze  względów
ekonomicznych nie może być  większa niż 5 km uwzględniając istniejące oznakowanie
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pionowe  ograniczające  dopuszczalną  rzeczywistą  masę  całkowitą  pojazdów
poruszających się po danej trasie dojazdu.   

3.4 Kierowca po zatankowaniu na stacji paliw otrzyma potwierdzenie, które zawierać 
będzie następujące informacje:
- ilość i wartość zatankowanego paliwa,
- datę tankowania,
- numer rejestracyjny samochodu,
- cenę jednostkową paliwa z uwzględnieniem stałego upustu,
-  podpis kierowcy tankującego pojazd.

3.5  Ilość  wydawanego  paliwa  musi  być  potwierdzona  wpisem  do  kart  drogowych
i raportów pracy sprzętu na stacji gdzie dokonano tankowania.

3.6  Faktury  za  transakcje  bezgotówkowe  wystawiane  będą  nie  częściej  niż  2  razy  w
miesiącu. ( za okres  od 01 do 15 dnia danego miesiąca  oraz od 16 do ostatniego dnia
danego miesiąca).

3.7  W  trakcie  obowiązywania  umowy  cenę  1  litra  paliwa  ustala  się  w  wysokości
obowiązującej  w  dniu  zakupu  ,  według  cen  detalicznych  obowiązujących  na  stacji
benzynowej Wykonawcy (wyświetlonych na dystrybutorze) z uwzględnieniem udzielonego
upustu.

3.8  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV 09  .13.41.00-8  - Olej napędowy

CPV 09  .13.21.00-4  - Benzyna bezołowiowa

3.9.  Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych  części  zamówienia.  Wykonawca  może
powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom.  W  przypadku  powierzenia
wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  Zamawiający  żąda,   wskazania  przez
Wykonawcę  w  ofercie  część  zamówienia,  której  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom  oraz  podanie  przez  Wykonawcę  nazw  (firm)  podwykonawców,   na
których  zasoby  Wykonawca  powołuje  się  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa  w art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy
dotyczy  podmiotu  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany
jest  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
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o udzielenie zamówienia.

4.  Termin wykonania zamówienia.

Rozpoczęcie :  od dnia 01.01.2015 roku.

Zakończenie : nieprzekraczalny termin zrealizowania zadania – do dnia  31.12.2015 roku.

5.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełniania tych warunków.

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

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

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej  działalności  zostanie
spełniony,  jeżeli  Wykonawca dysponuje  Koncesją  wydaną przez Urząd Regulacji
Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z  wymogami  ustawy  z  dnia  10
kwietnia 1997r., Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.)

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5.2.  Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,
osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych
podmiotów  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.
Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności
przedstawiając (dołączając do oferty) w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust.  2B  ustawy,  zamawiający  –  w  celu  oceny,  czy  wykonawca  będzie  dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
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oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp  do  ich  zasobów  –  żąda,  aby  wykonawca  wskazał  szczegółowe  informacje
dotyczące:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy

wykonywaniu zamówienia,
 charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotem,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust.
2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  złożone  zostało  w  formie  pisemnej  i  aby
dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie
jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo  zamówień  publicznych,  odpowiada  solidarnie  z  wykonawcą  za  szkodę
Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  zasobów,  chyba  że  za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3.  W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy,  którzy niezależnie od spełnienia
warunków określonych w pkt  5.1 spełniają  warunki  udziału w postępowaniu dotyczące
braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa  w pkt  5.1.  na  podstawie  oświadczeń  i  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  6
niniejszej  SIWZ na zasadzie spełnia  – nie  spełnia,  z  zastrzeżeniem art.  26 ust.  3  i  4
ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
przez konsorcjum) każdy z warunków określonych w pkt.5.1.1) – 5.1.5) winien spełniać co
najmniej  jeden z tych  wykonawców albo wszyscy ci  wykonawcy wspólnie  (wykonawcy
muszą wykazać,  iż łącznie spełniają warunki  określone w art.  22 ust.  1 ustawy Prawo
zamówień  publicznych).  Warunki  określone  w  pkt  5.3.  dotyczące  braku  podstaw  do
wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1, musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie (każdy
z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania).

6.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy    w  celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do formularza oferty przygotowanego
- wg wzoru Załącznik Nr 1 należy dołączyć:
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1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-wg wzoru Załącznik Nr 3

6.2.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa o art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych,  do formularza oferty przygotowanego  wg wzoru
Załącznik Nr 1, jako dokumenty uzupełniające należy dołączyć poniższe oświadczenia 
i dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru Załącznik Nr 4,

2) 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 Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  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,

4)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS  lub  KRUS  potwierdzające,  że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenie, 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.

Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  na  podstawie  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych
( Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm. ). : 
 
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.
zm.),  co  Wykonawca  albo  informację  o  tym,  że  Wykonawca  nie  należy  do  grupy
kapitałowej  - wg wzoru Załącznik Nr 5.

6.4. W przypadku oferty składanej wspólnie (np. przez konsorcjum), do oferty powinny
zostać załączone dokumenty wskazane powyżej w punkcie 6.3 przygotowane odrębnie 
w odniesieniu do każdego z członków zaś dokument, o którym mowa w pkt 6.1 ppkt 1) –
oświadczenie, winno być złożone jedno w imieniu wszystkich.

Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie takiego Wykonawcy.
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6.5.  Wykonawcy  mający  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej  składają  dokumenty  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia
wykonawczego do ustawy Pzp tj.  rozporządzenia  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  (  Dz.U.  z  2013,  poz.  231).  Jeżeli  Wykonawca  ma
siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamiast
dokumentów wymienionych wyżej w pkt. 6.3. ppkt 2,3,4 niniejszej SIWZ, składa dokument
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w którym  ma siedzibę  lub  miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub  miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt  6.5
niniejszej  SIWZ,  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. 

6.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski.

7.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  jakie  Wykonawca  powinien  załączyć
dodatkowo do swojej oferty:

1)  Dokument/y potwierdzający/ce cenę dystrybutora na dany wskazany dzień zgodnie 
z pkt 13 SIWZ,przy czym daty te są obligatoryjne dla każdego z Wykonawców i nie mogą
ulec zmianie.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się  z Wykonawcami.
Zamawiający przewiduje prowadzenie korespondencji zawierającej oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz inne informacje w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej
oraz  faksem. W przypadku przekazania faksem każdorazowo należy dokonać czynności
w formie pisemnej. 

Korespondencję należy  kierować na adres: 
Zarząd Dróg i Służby Komunalne, 44-238 Czerwionka - Leszczyny ul. Polna 6.
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telefon: 0 32 42 775 43, fax: 0 32 42 775 43 wew. 27, 

Osobami:  uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
- w zakresie procedury przetargowej :
Korneliusz Kokowski – Inspektor ds. zamówień publicznych i kontroli wewnętrznej
telefon : 032/ 42 77 543 wew. 35 - w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku
- w zakresie merytorycznej części zamówienia informacji udzielają :
Krzysztof Wyleciał– Główny Mechanik
telefon: 032/42 77 543 wew. 31 - w godz. od  9.00  do  14.00 od poniedziałku do piątku.

Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić  wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż  na  2 dni przed upływem terminu składania ofert –
jeżeli wartość  zamówienia  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie  art.  11 ust.  8  pod warunkiem  że wniosek o wyjaśnienie treści  Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia
w  którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek  o
wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wpłynął  po  upływie
terminu  składania  wniosku  (nie  później  niż  do  końca  dnia  ,  w  którym  upływa  połowa
wyznaczonego terminu składania ofert )  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Analogiczna w treści
odpowiedź,  zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29
stycznia  2004  r.(t.  j.   Dz.  U.  z  2013  r.  poz.907  z  późn. zm.)  udzielona  będzie
Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację  bezpośrednio od Zamawiającego oraz będzie
ona opublikowana na stronie www. czerwionka – leszczyny. pl 

9. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą 

10.1.  Wykonawca  składając  ofertę  pozostaje  nią  związany  przez  okres  30  dni.  Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania
ofert (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

10.2. 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.

9



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

11. Opis sposobu przygotowania ofert :

11.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, zgodnie  z załączonym
wzorem formularza ofertowego - (Załącznik Nr 1), w języku polskim i podpisana wraz z
załącznikami przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
W  przypadku  oferty  składanej  wspólnie  (np.  przez  konsorcjum)  Wykonawcy  wspólnie
ubiegający  się  o  zamówienie  zobowiązani  są  ustanowić  Pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(zgodnie  z  art.  23  ust.  2  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych).  Fakt  ustanowienia
pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. W takim przypadku do
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Pełnomocnictwo  może  również  wynikać
z  umowy  lub  innej  czynności  prawnej  i  mieć  formę  pisemną.  Przyjmuje  się,  że  w/w
pełnomocnictwo  do  reprezentowania  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy
w sprawie zamówienia publicznego obejmuje również pełnomocnictwo (umocowanie) do
podpisania  oferty  i  do  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów,  które
wynikają z 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 ( Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Pełnomocnictwo to należy
złożyć  w  formie  oryginału  lub  poświadczonego  przez  notariusza  odpisu  dokumentu.
W takim przypadku wszelka korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem. Jeżeli
osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, a umocowanie do
działania nie wynika z dołączonych do oferty innych dokumentów, to pełnomocnictwo to
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie (umocowanie) do podpisania
i złożenia oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone
w oryginale lub poświadczonego przez notariusza odpisu dokumentu - pełnomocnictwa,
z zastrzeżeniem postanowień powyższych, dotyczących oferty składanej wspólnie.

11.2. Dołączone do oferty dokumenty,  które wynikają z 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 (Dz.U.
Nr 226, poz. 1817) muszą być aktualne, mogą być przedstawione w formie oryginału lub
czytelnej  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  upoważnionych
przedstawicieli Wykonawcy lub Pełnomocnika.  W przypadku pełnomocnictw muszą mieć
one formy określone w pkt. 11.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie  zamówienia  oraz  w  przypadku  innych  podmiotów,  na  zasobach  których
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów
muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te
podmioty.
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11.3.  Wykonawca, wraz z  ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

11.4.  Poprawki  muszą  być  naniesione  czytelnie  oraz  opatrzone  podpisem  osoby
uprawnionej.

11.5.  Ofertę  należy  złożyć  w  jednym  egzemplarzu  w  nieprzejrzystej  kopercie  lub
opakowaniu,  zaadresowaną  do  Zamawiającego  na  adres:  Zarząd  Dróg  i  Służby
Komunalne w Czerwionce - Leszczynach, ul.  Polna 6, 44-238 Czerwionka - Leszczyny
z oznaczeniem: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.: „  Zakup paliwa
do  środków  transportowych  Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych
w Czerwionce – Leszczynach  ”  .    Nie otwierać przed 11.12.  2014 r. godz.
10.00 z podaniem adresu Wykonawcy (Wykonawców). 

11.6.  Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11.7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.8.  Złożona  oferta  wraz  z  załącznikami  będzie  jawna,  z  wyjątkiem  informacji
stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji  co,  do  których  Wykonawca  składający  ofertę  zastrzegł  oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może  zastrzec  informacji,  o  których  mowa  w art.  86  ust.  4  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone
w  odrębnym  opracowaniu  posiadającym  wyraźne  oznakowanie  „INFORMACJE
ZASTRZEŻONE”.

11.9.  Od  uczestników  postępowania  oczekuje  się  starannego  zapoznania  się  ze
“Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”,  a także zdobycia wszelkich informacji,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

11.10.  Do oferty należy dołączyć w formie załączników :
a) wykaz wszystkich oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 niniejszej
SIWZ,
b) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego,
c) parafowany wzór umowy – wg. wzoru – zał. Nr 2,

11.11.  Zamawiający wykluczy  Wykonawcę lub odrzuci  oferty  nie  spełniające wymagań
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niniejszej specyfikacji lub postanowień ustawy - Prawo zamówień publicznych.

11.12.  Złożenie  oferty  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  w całości  warunków zawartych
w niniejszej Specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu.

11.13.  Niniejsza  Specyfikacja  oraz  wszystkie  dokumenty  do  niej  dołączone mogą być
użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

11.14.  Zmiana/wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy - Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę,
2)  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  oferty  należy  pisemnie  powiadomić
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
3) pismo należy złożyć zgodnie z miejscem i opisem podanym w pkt 11.5. i 12.1. niniejszej
SIWZ oznaczając odpowiednio ”ZMIANA OFERTY”/ ”WYCOFANIE OFERTY” w terminie
do 11.12.2014 r. do godziny 9:30,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej w/w informację do reprezentowania Wykonawcy.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

12.1.  Oferty  należy  składać  w  siedzibie  Zamawiającego  przy  ul.  Polnej  6,  44-238
Czerwionka - Leszczyny (sekretariat) w terminie do dnia  11.12.2014 r. do godziny
9:30.

12.2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod
warunkiem dostarczenia przez pocztę do siedziby Zamawiającego ( adres j. w.) 
w terminie do dnia 11.12.2014 r. do godziny 9:30.

12.3. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym
terminem jej złożenia. 

12.4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie.

12.5.  Oferty zostaną otwarte  w sekretariacie  Zamawiającego przy ul.  Polnej  6,  44-238
Czerwionka - Leszczyny w dniu 11.12.2014r.  o godz. 10:00.

12.6.  Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  publicznym  otwarciu  ofert.  W  przypadku
nieobecności  Wykonawcy  przy  otwieraniu  ofert,  Zamawiający  prześle  Wykonawcy
informacje, o których mowa  w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych
z publicznego otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

13. Opis sposobu obliczenia ceny :

Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty oraz ewentualne bonifikaty,
upusty,  itp,  tak  aby  zapewnić  realizację  przedmiotu  zamówienia  na  warunkach
określonych w SIWZ. Ceną jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym. Cena oferty to
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wartość  brutto  realizacji  zamówienia.  Cena  ofertowa  powinna  wynikać  z  wymagań
zawartych w SIWZ. Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.  Cena  ofertowa  powinna  być  podana  w  złotych  polskich  cyframi  i  słownie.
Zamawiający  nie  będzie  udzielał  zaliczek  na  realizację  zamówienia.  Zamawiający  nie
przewiduje  rozliczeń w walutach obcych.  W ofercie  należy podać łączną cenę zakupu
wymienionych  paliw,  wynikającą  z  iloczynu  średniej  ceny  litra  paliwa  obowiązującej
w losowo wybranych 10 dniach  w okresie od 26.11.  do 11.12.2014 r  potwierdzonych
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (wskazanych przez Zamawiającego w
poniższym przykładzie i formularzu ofertowym) i ilości zamówionego paliwa pomniejszonej
o udzielony upust. 
PRZYKŁAD:

Data Cena jednostkowa litra Etyliny 
bezołowiowej – E-95
BRUTTO-umieszczona na 
dystrybutorze 

Cena jednostkowa litra oleju 
napędowego
BRUTTO-umieszczona na 
dystrybutorze

27.11.2014r 5,71 zł 5,69 zł
28.11.2014r 5,71 zł 5,69 zł
29.11.2014r 5,76 zł 5,71 zł
01.12.2014r 5,76 zł 5,71 zł
03.12.2014r 5,72 zł 5,70 zł
05.12.2014r 5,72 zł 5,70 zł
06.12.2014r 5,73 zł 5,71 zł
08.12.2014r 5,79 zł 5,73 zł
09.12.2014r 5,79 zł 5,73 zł
10.12.2014r 5,79 zł 5,73 zł
Cena średnia 5,75 zł 5,71 zł
Stały upust od 
ceny jednostkowej 
brutto wyrażony w 
%

3% 3%

Średnia cena 
jednostkowa  
brutto po 
udzielonym 
upuście

5,58 zł 5,54 zł

Iloczyn wartości 
brutto po 
udzielonym 
upuście oraz ilości 
planowanego do 
zakupu paliwa

5,58 zł x 9 500 l = 53 010,00 zł 5,54 zł x 70 000 l = 387 800,00 zł
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Wartość umowy:

 C = 9 500 litrów  x  (5,75 zł – 5,75 zł x 3%)  +  70 000 litrów  x  (5,71 zł – 5,71 zł x 

3%)  =  53 010,00 zł + 387 800,00 zł  =  440 810,00 zł brutto

z czego podatek VAT ............................................. zł

cena netto ................................................................zł

                         
14.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

14.1.  Oferty  sprawdzane  będą  pod  względem  formalnym  -  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji oraz na druku oferty  wraz z wykazem załączników do
oferty.         
                                         
14.2.  Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami:

 cena                     -  100  %.

 Sposób oceny ofert:
Cena:                                                                                                        

Za oferowaną łączną cenę brutto maksymalnie można otrzymać 100 pkt.
Tę liczbę punktów ( 100 ) otrzymuje oferta z najniższą łączną ceną brutto. 
Pozostali Wykonawcy otrzymują ilość punktów wyliczoną wg  poniższego wzoru:

             łączna cena  brutto najniższa
X = _________________________________________________  x  100 %  x 100  
        łączna cena brutto danego oferenta

gdzie:  X  -  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie.

14.3.  Za  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  uznana  ta  oferta,  która  spełni  wszystkie
wymagania  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  otrzyma
największą ilość punktów, wyliczoną na podstawie  pkt. 14.2.

15.  Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawców, którzy
złożyli oferty o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
4)  terminie,  po  upływie  którego umowa w sprawie  zamówienia  publicznego może być
zawarta.

15.2.  Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  Zamawiający  zamieści  informację  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

15.3 Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Dokładny  termin  i  miejsce  podpisania  umowy  zostanie  podany  przez  Zamawiającego
w stosownym zawiadomieniu. Termin ten może ulec zmianie. O nowym terminie zawarcia
umowy Wykonawca zostanie poinformowany.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo
wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

17.1. Wykonawca w przypadku wygrania przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy
na wykonanie zamówienia, wg wzoru umowy stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej
SIWZ.

17.2. Wartość umowy zostanie określona szacunkowo na podstawie oferty przetargowej 
z określeniem zakładanej ilości planowanego do zakupu paliwa, przy czym są to ilości
szacunkowe i nie będą zobowiązywać Zamawiającego do zakupu paliw w tych ilościach. 
Do treści umowy wpisany zostanie stały i obowiązujący przez cały czas jej trwania procent
zadeklarowanego upustu.
Rozliczenie stanowiące podstawę do wystawienia faktury VAT nastąpi na podstawie  ceny
paliwa:  benzyny  bezołowiowej  E-95  oraz  oleju  napędowego  w  dniu  tankowania
pomniejszonej o zadeklarowany upust.

17.5. Wykaz pojazdów uprawnionych do tankowania stanowić będzie załącznik do umowy,
a  zmiana  treści  tego  załącznika  nie  będzie  wymagała  aneksu  do  niej.  W  przypadku
zaistnienia  kolejek  do  tankowania,  pojazdy  Zarządu  Dróg  i  Służb  Komunalnych  będą
obsługiwane poza kolejnością po uprzednim, telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.
Wybrany wykonawca nie więcej niż dwa razy w miesiącu  ( za okres  od 01 do 15 dnia
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danego miesiąca  oraz od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca) wystawi fakturę za
zrealizowaną (zakupioną) ilość paliwa z podaniem następujących szczegółów:

      - data tankowania
      - nr rejestracyjny pojazdu
      - ilość i rodzaj zatankowanego paliwa
      - cenę za 1 litr zatankowanego paliwa z uwzględnieniem stałego upustu,

 łączną wartość zatankowanego paliwa dla poszczególnych pojazdów
 łączną wartość zatankowanego paliwa dla wszystkich 

                  -     łączna wartość zakupionego w poprzedzającym wystawienie faktury 
 okresie z rozbiciem na wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto

17.6. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT,
to  skutki  finansowe  wynikające  z  powyższego  zostaną  uwzględnione  przez
Zamawiającego  i  Wykonawcę,  po  uprzednim  wprowadzeniu  do  niniejszej  umowy
stosownych ustaleń w tym zakresie w formie aneksu.

18.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej,  przysługującej  Wykonawcy  w  toku
postępowania  o udzielenie zamówienia 

18.1. W toku postępowania podmiotom uprawnionym w myśl ustawy – Prawo zamówień
publicznych służą środki ochrony prawnej w przypadkach i na zasadach określonych w
ustawie – Prawo zamówień publicznych. 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 niniejszej ustawy.
18.2. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje odwołanie od niezgodnej z
przepisami  ustawy  czynności  zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  lub  zaniechania  czynności,  do  której  zamawiający  jest  zobowiązany  na
podstawie ustawy.
Wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
18.3.  Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności
zamawiającego, której  zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,  zawierać zwięzłe
przedstawienie  zarzutów,  określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i
prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby – zgodnie z art. 180 ust. 4 i następne ustawy -
Prawo zamówień publicznych.
18.5. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI – Środki ochrony
prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
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19.  Opis  części  zamówienia,  jeżeli  Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert
częściowych  

Oferta  powinna  obejmować  całość  zamówienia.  Nie  dopuszcza  się  składania  ofert
częściowych.
 
20.  Maksymalna  liczba  Wykonawców,  z  którymi  Zamawiający  zawrze  umowę
ramową.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21.  Opis  sposobu  przedstawiania  ofert  wariantowych  oraz  minimalne  warunki,
jakimi  muszą  odpowiadać  oferty  wariantowe,  jeżeli  Zamawiający  dopuszcza  ich
składanie 

Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza
się możliwości składania oferty wariantowej pod rygorem odrzucenia oferty.

22.  Adres  poczty  elektronicznej  lub  strony  internetowej  Zamawiającego,  jeżeli
Zamawiający  dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
w walutach obcych.

Rozliczenia między stronami będą się odbywały wyłącznie w walucie polskiej.

24. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25.  Wysokość  zwrotu  kosztów  udziału  w  postępowaniu,  jeżeli  Zamawiający
przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26.Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

27.Informacje końcowe 

27.1. Podwykonawcy.
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Wykonawca  ma obowiązek  wskazać  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie
powierzy podwykonawcom.

27.2. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

27.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

27.4.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  (art.  23  ustawy  -
Prawo  Zamówień  Publicznych).  W  przypadku  oferty  składanej  wspólnie  (np.  przez
konsorcjum) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielnie  zamówienia
publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).
Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. W
takim  przypadku  do  oferty  należy  dołączyć  pełnomocnictwo  do  reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
może  również  wynikać  z  umowy  lub  innej  czynności  prawnej  i  mieć  formę  pisemną.
Przyjmuje się, że w/w pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  obejmuje  również  pełnomocnictwo
(umocowanie)  do  podpisania  oferty  i  do  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem
dokumentów, które wynikają z 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  (  Dz.  U.  z  2013  r.,  poz.  231).
Pełnomocnictwo to należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonego przez notariusza
odpisu dokumentu.  W takim przypadku wszelka korespondencja będzie prowadzona z
Pełnomocnikiem.  Jeżeli  osoba  (osoby)  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie
pełnomocnictwa, a umocowanie do działania nie wynika z dołączonych do oferty innych
dokumentów,  to  pełnomocnictwo  to  musi  w  swej  treści  jednoznacznie  wskazywać
uprawnienie  (umocowanie)  do  podpisania   i  złożenia  oferty.  Pełnomocnictwo  to  musi
zostać dołączone do oferty i  musi  być złożone w oryginale lub poświadczonego przez
notariusza  odpisu  dokumentu  -  pełnomocnictwa,  z  zastrzeżeniem  postanowień
powyższych, dotyczących oferty składanej wspólnie.

27.5. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1)  Specyfikacji,  SIWZ  -  należy  pod  tym  pojęciem  rozumieć  postanowienia  niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2) ustawie Pzp - należy pod tym pojęciem rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn.  zm.  ),

27.6.  W sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  SIWZ mają  zastosowania  przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r poz.
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907 z późn.  zm. ) a także przepisy wykonawcze do tej ustawy.

28. Załączniki do SIWZ

Lp. Oznaczenie
załącznika

Nazwa załącznika

1 Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty

2 Załącznik nr 2 Projekt umowy

3 Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu

4 Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

5 Załącznik nr 5 Wzór  listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
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