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Specyfikacj a Istotnych Warunkólv Zaw,ówienia

Przetarg nieogr aniczony dla dostaw o warto śct zamówienia

nte przęt<raizaj ącej WtaŻonej w złoty ch rÓwnowartoŚci
kwotY 130 000 euro

Przedmiot zamówienia:

Dostawa paliw do poj azdów

Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
w Goździe

CPV : 09.13.41.00-8

IrTr sprawy 2p271lON t b IZEASIAA0

Gózd , Ż5 łvrześnia 2al2 r



I. NAZWA oRĄz ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Z esp ół Ekonomiczno Admini stracyj ny S zkół w Goździe

ul. Radomska 7

Ż6 _ 634 Gózd
tel (48320 -23-57 , fax (48 ) 32A-T-57
strctta itrtenietorva : rł'rłąv' blp. gczci. pi

II. TRYB UDZIELEI\IA ZAMOWIBNIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia?9 stycznia zoo] 1oku 

Prawo Zamówień

Publicznych(ij Dz.IJ.rźorcr.Nr 113' poz.759,zpóźn'zm'),rwatej dalej ,,Pzp",wtrybie
przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia mniejszej niz kwoty określone w

przepisich wydanych na podstawie art. 11 ust' 8 Pzp

ilI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWTENIA
1' Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw do pojazdow Zespołu Ekonomiczno

Administracyjnego Szkoł w Goździe .
2. Zamawiający posiada 4 pojazdy samochodowe stacjonujące w Goździę

3. Zamówienie obejmuje zakup:
a) oleju napędowegoioN) - odpowiedniego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy)

- cPV - 09.13.41.00-8;
w maksymalnej - szacunkowej ilości około 75 000 litrów '
4. Miejscem oóbio- paliw (tankowania) będą stacje paliw Wykonawcy. Tankowania

będą się odbywaó nu ,tu.ii]puliw wykonawcy położonej w promieniu do 1'0 km od siedziby

"u*u*iują"ego 
tj Zespołi Ekonomiczno Administracyjnego S7&ół w Goźdr1e,

ul. Radomska 7 , 26 _ osł Góa! czynnej co najmniej w godzinach od 6.00 do 2Ż.00 w kazdym dniu

miesiąca.
5. Zaia:py będą realizo1ryane na zasadzie doraźnych , bezgotowkowych tankowań pojazdow do

zbiornika.
6. Dostarczane paliwa ciekłe musząbyó zgodne zwmagafiiami wskazanymi w Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki i Pracy z dniaO9 grużnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw

ciekłych 1oz. U. zŻoO8 Nr 22T, por' I++t zpóźn. zm.) orazPolskimi Normami tj': PN - EN

590:2009 (olej napędowy)

IV. WYMAGAI\IY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIEI\IA
Wykonawca będzie reaiizował zamówienie w okresie od dnia podpisania umowy da 3L.lŻ.Ż015 r' lub

do wyczerpania kwoty wynikaj ącej z za-w arte1 umowy'

v. OPIS wARUNKow IJDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
SPoSoBU DoKoNYwAI\IA oCBNY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓw
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowa'ri,', o którach mowa w art.22 ust'I ustawy Pzp:

L.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności' jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania'
i> zispeńienie warunku pisiadanń up'a*ńien do wykony'wania określonej działalności lub

czynności, zamawiaj ący uzna po siadanie :

- wuime1koncesji 
"u 

óu'ot paliwami objętymi niniejszym zamowieniem tj. o1eju napędowego

zgodnie z wymógami ustawy z dnia 10 kwiętnia 1997 t. Prawo energetyczne (Dz'U ' zŻ006 t'

Nr 89, poz.625 zpóźn. zmianami);

1.2. Posiadają wiedze i doświadczenia do wykonańia zamówienia.



l.3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnyrni do

wykonania zamółyienia'
t.4.Znajduii się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcyo którzy spełniają warunek udziału w

postępowaniu doĘczą"ly n'ar.u podstaw-do wyktuczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

punń."rrego w oxóucznlściacho 
-o 

xtorycłr mowa w ar't.Ż4 ust'l ustawy Pzp'

W przypadku wykonawców wspolnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,kaŻdy z warunków

określonych w pkt. 1.1' _ 1.4. winien 
'p"ł"Tue 

ió najmniej jeden zĘchwykonawcow albo wszyscy ci

wykonawcy wsPolnie.

Warunek określony w pkt'2 powinien spełniac kaŻdy z wykonawców samodzielnie'

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunkow udziału w postępowaniu na

potencjał innych pojńil o*, nó'. !ędą brały u dział'w rea|izacji części zamówienia, jest zobowtązany

udowodnić ru*u*iu1ą.emu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia, w

szczególności przedstawiając pisómn 
" 

łobr*iąranie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

ni."uĘany.h złsobow nu ót'.i korzystania z nichprzy wykonaniu zamówienia'

ocena opisu sposobu spełniania warunków uiymaganych od Wykonawcy w postępowaniu o

zamówienie publiczne )ostanie dokonana prrórrr^isje Przetargową poprzez analizę ńożonych

dokumentow lub oJ*iud.r.n oraz pełnombcnictw przy zastosowaniu formuły spełnilnie spełnia, z

zastrzeżeniem art'26 ust'3 ustawy p'Z'p'

VI. WYKAZ OŚWIADCZEI\ I DOKUMBNTOW, JAKIE MAJĄ D-O!:ITCZYC
WYKONAWCY w CELU POTWIERDZE}{IA SPEŁNIAI\IA wARUNKow
IJDZ'IAŁU w PoSTĘPowAl\IU
A. w ce1u potwie rdzeniaspełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty taleŻy zał'ączyc'

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu - załaczniknr Ż do SI]i/Z

(orveinał)
2) aktua|ny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczĄ' jeieliodrębne przepisy wymagają wpisu do reje.stru lub zgłoszenia

Jo ewidencjia"iałainos.igo'poau'cżej, wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed 
l

.rpły*"- terminu składania or..t 1o.yginał tun kserokopia poświadczo".azazgodność z oryginałem

przez Wykonawcę)

B. W celu vłykazaniabraku podstaw do wyklucz ęnła z postępowania o udzielenie zamowienia

*ykorru*.y w okolicznościach, o ktorych mowa w art.24 ust. i ustawy należy złoŻyć następujące

ootumentyrli ror-i. o.yginału lub kserokopii poŚwiadczonychzazgodnośÓ zoryginałemprzez

wykonawóę lub osobę ,'pi*a"nio ną z zachowaniem sposobu reprezentacji'

1) oświadczęnie o braku podstaw do wyklucz enia zpostępowania z powodu niespełnienia warunkow,

o ktorych mowa a art.24ust 1 ustawy Pzp, wg wzoru nazał'. w 4 da SIWZ (oryginał)

2) aktua|ny odpis z właściwego rejestru, józeti oarętne przepisy wymagająwpisu do rejestru 
' 
w celu

wykazantabraku podstaw do-rn yt iucr"niu * oput.i.t o att.2lust'1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie



wcześniej niz 6 mięsięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art.24 ust.l pkt 2 ustawy.

leŻe\i Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarruast dokumentu' o których mowa w pkt. Ż sl<łada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym ma siedzibę lub miejsęe zamieszkania, potw_ierdzające odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji aru nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o ktorych mowa w lit a powinny byó wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed

upĘwem terminu składania ofert.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentow, o ktorych mowa pov,ryŻej, zastępuje się je dokumentem

za'wierającym oŚwiadczenie z-łożane przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samofządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania -
wystawione z odpowiednia data wymagana dla tych dokumentów.

W przypadku oforty składanej przezWykonawcow ubiegających się wspolnie o udzielenie
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu składa
każdy z wykonawcow oddzielnie.

vII. INFORMACJE o SPOSOBIE POROZUMIEWANIA sIĘ
ZAMAWIAJĄC E Go 7, wYKoNAwC AMI ORAZ PRZE KAZYWANIA
oŚwnncznl\ I DoKUMENTow
l'. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamowienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawtający i wykonawcy przekaanją faksem, a następnie potwierdzają pisemnie.
3. Jezeli zamavłiający lub wykonawca przekaĄe ośrryiadczenia, wnioski, zawiadomięnia oraz
informacje faksem' każdaze stron na ządanie drugiej nienlrłocznie potwierdzafalł ich otrzymania'
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawta1ący

domniema, iz pismo wysłane przez zamawtającego na numer faksu podany ptzez wykonawcę zostało
mu doręczone w sposób umozliwiĄący zapaznanie się wykonawcy z treściąpisma.
5. Korespondencję związanąz runiĄszym postępowaniem, na|eży kierować na adres :

Zesp6ł Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd
Faks: 48 320-Ż3-57

6. osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Pan Jozef Drab
* Tel. 48 320-23-57

vI[. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamaultający nie ząda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Ix. TERMIN ZWIĄZA|{IA OFERTĄ
1. Wykonawca jest t:wiązany ofertą pruez okres 30 dni. Bieg_terminu rvłiązania ofertą rozpoczyna się

wraz z upĘwem terminu składania ofert.



X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFER.T
1. Wykonawca moze złożyć tylko jedną ofertę na całośc zamówienia określonego w SIWZ.
2. ofertę na|eży sporządzić w formie pisemnej w języku polskim' w sposób czytelny, przy użyciu
formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze

albo ręcznie' dfugopisem w sposob czytelny.
3. V/ypdniony formularz oferty wraz z w}'magaiiymi dokumentami powinien być podpisafiy przez

osoby upowaznione do reprezentacj i Wykonawcy.
4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i
złączone w sposób uniemozliwiający jej dekompletację.
5' Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniosł poprawki winny byó parafowane przez osobę

podpisującą ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty twięane zprzygotowaniem i złożeniem oferty'

7. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mająbyÓ poświadczone lub

potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio'' przez osobę bądz osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy na zewnsrz lub przez notariusza.
8. Zamawiają"y 

^óz" 
żądać przedstawienia oryginafu lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,

gdy złoŻonaprzęZWykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości' co do jej

prawdziwości. Ponadto' wszelkie dokumenty sporządzone w innym ję"yku niz polski winny byc
składane wf az z tfu maczeni em na jęryk pol ski po świadczo ny m pr zez Wykonawcę.
9. ofertę wraz ze wszystkimi zał'ącznlkami naleŻy umieścić w dwoch zamkniętych kopertach. Kopertę
zewnętrznąnależy zaadresować oraz opisaó według ponizszego wzoru:

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
oferta na

Dostawę paliw do pojazdów Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Goździe.
Nie otwierać przed dniem 04.L0.2012 r. godz. L0:00

10. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzonarLaz\^Iąi adresem Wykonawcy, aby oferfy ńożone po
terminie, mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po terminie przewidzianym na wniesienie
protestu.
1 1' Wykonawca moze wprowadzi c zmiany w złozonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem' ze

uczyni to przed terminem składania ofert. Zarowno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy
pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygoto-wane, opakowane i zaadresowane w
ten sam sposob, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekaąrwana zmtęniona oferta
na|eży opatrryć napisem "ZMIANA'''
12' Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno byc opakowaneizaadresowane w ten sam

sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie na|eży

opatrzy ć napisem "WYCOFANIE''.
13. oferta wraz zwymagany mi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem
informacj i stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 16 kwietnia I993r. o zvłalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 z
poźn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zasttzegj' w odniesięniu do tych informacjt, Że nie mogą byc
one udostępnione. Wykonawca nie moze zatrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości
podczas otwarcia ofert (art. 8ó ust. 4 Prawo zamówień publicznych).
14. Zaleca się, aby Wykonawca, który zastrzegaw odniesieniu do informacji stanowiących tajemnice
przedsiębiorst\ila, Że rue mogą być one udostępnione, złoŻył te informacje w osobnyrn segregatotze z
odpowiednim oznaczeniem" zamieszęzonym w tej samej kopercie' w ktorej zamleszlzana jest

pozostała, jawna, częśc oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.
15. Na ofeńę składają się:

a)formularz oferty ( zał. Nr 1 do SIWZ )

b) ośw-iadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunkow udziału w postępolł-aniu, o ktorych mowa

w art.22 ust' 1 ustawy Pzp, według zał.ączonego wzonr ( zał' Nr 2 do SIWZ )



c) aktualna koncesję w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamowteniem
d) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunkow, o których mow-a w art.Ż  ust.1 ustawy Pzp (zał. Nr4 do SIWZ)
e) aktualny odpis z KRS (w przypadku podmiotów zobowięanych do wpisu w KRS), w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia łv oparciu o aft.Ż4 ust' 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału v'/ postępov/aniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń, a w stosunku do osob

fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust. i pkt 2 ustawy.

0 ovyka" stacji paliw Wykonawcy 9 zał. Nr 5 do SIWZ)
g) parafowany pfzezWykonawcę wzór umowy z wykorzystaniem załącznlkanr 6 do SIWZ
h) dokumerrt określający zasady reprezentacji oruz osoby uprawnione do reprezentacji

wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - takze pełnomocnictwo'
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania

wykonawcy.

xI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFEIłT
i.ofertę nalezy złożyć w terminie do 04.10.20t2r. do godziny 9.50 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr lA2.
2. oferty otrzymane ptzez Zamawiającego po tym terminie Zostaną zwrócone bez otwierania po

upĘwie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 04.ts.2an r., o godz.10.00 w siedzibie
Zarnawiającego w pokoju nr l05.
4. Otwarcie ofeń jest jawne' Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną:

imię i nazwisko, naz,wa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty'
Powyzsze informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert' na

ich wniosek.

XU. OPIS SPOSOBU OBLICZENTA CENY
1. Wykonawca zobowią7any jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i
składniki zvvięane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przezZamawiającego.
2' Wykonawca podaje cenę brutto zgodnie z formularzem ofertowym.
3. Ceny należy podac w złotych polskich (PLN) z dokładnością do pełnych groszy, dokonując jej

wyliczenia wg następujących zasad:

a) końcówki ponizej 0,5 grosza pomija się,
b) końcówki 0,5 groszaiwyŻsze zaokrągla się do grosza.
4' Cena moze byc tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
5. Jezeli w zŁoŻonej ofercie' ktorej wybór prowadziłby do powstania obowią.zku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i usfug w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usfug, lctory miałby obowiązek wpłacic zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami'

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTORYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
T'IFP N\IJ A T PRZY TITYBORZE OFERTY, WRAZ Z P ODANIEM ZNACZEF.IIAl\trJL\\-tfIfl\tJr)

ryCH KRYTERTOW I SPOSOBU OCENIY OFERT

1'. Zamawiający wybierze ofertę o najnizszej cenie ofertowej'brutto'
2. Przez cenę ofeńową brutto rozumie się: łączną cenę brutto paliwa po uwzględnieniu rabatu



(upustu) _ oszacowaną na podstawie cen paliw obowiązujących - ogłoszonych na stacji

wykonawcy (wskazanej'vł załączniku nr 5 do SIWZ ) - w dniu 01.10.2012 r.

3. Zi najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, ktora uzyska największą|iczbę punłtow

przyznanych wg wzoru:
cena brutto:

najniższa oferowana cena brutto
cena: x 100 pkt x 100%

cena brutto badanej ofertY
4. Maksymalna ilość punktow, jakąwykonawca moze uzyskaó wedfug ww. kryterium wynosi 100.

XIv. II\FORMACJE o FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEŁIYIONE Po WYBDPJ,E OFERTY w CELU ZAWARCIA UMowY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawtający udzieli zamowienia wykonawcy, k1órego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

okreś|onyrn_w ustawie Pzp orazw niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu ó podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia
kryteria wyboru.
2. o odrnaceniu ofert(_y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi ,

ntezwłocznie wykonawców,|<torzy zŁoŻyli ofeny w przedmiotowym postępowaniu, podając

uzasadnienie praktyczne i prawne.

3. Niezwłoc'ni" po wyborze najkorzystniejszej oferty zama'wiający zawiadomi wykonawców, którzy
ńaży|i oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieści informacje, okręŚlone w art.92 ust.1

p1r1. i rzp ( źawiidomienie o wyborze najkorzystni ejszej oferty ) na własnej stronie internetowej

rłrłr.v bip.gozcl pl i rv swojej siedzibie na,,Tablicy ogłoszeir''
4' Dó 

'*yl'onu'*y' 
ktorego oferta zastanie r'vybrana, zostanie wysłana dodatkowa inforrrracja o rniejscrr

i terminie zaw ar cia umowy.
5. Zamawiający zawrzeumov/ę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni

od dnia przósłania zawiadomięnia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało

przesłan-e w sposób określony w art.27 ust.2, a]bo 10 _ dni _ jezeli zostało przesłane w inny sposób, z
zastrzeżeniem art.94 ust.Z pkt.1 lit' a) oraz pl<t.3 lit a. ) araz art.183 ustawy Pzp.

6. JeŻeliWykonawca, k1órego oferta została wybrana, uchyla się od zawarciaumowy w sprawie

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

ZamawiĄący 
'no'* 

wybrać ofertę najkorzystniejsza spośrod pozostaĘch ofert bezprzeprowadzania

ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o ktorych mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

7 . Ń przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art.23 ust.1

ustawy P'p) _ zamawiający przed podpisaniem umowy zazada złoŻeniaumowy regulującej

wspołprace tych wykonawców

Xv. WYMAGANIA DOTY CZĄCE ZABEZPIECZENIA l\AL EZYTE Go
\ryYKONAI\IA UMOWY

ZamawiĄący nie wymaga wniesieniazabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



XvI. ISTOTNE DLA STRol{ PosTA|{owIENIA, KTÓRE zoSTANĄ
wPRowADZoI\[E Do TREŚcl złwIERA}IEJ UMo}vY w sPRAwIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMO\ilY ALBO
wZoR UNIowY, sruŻEl'lZAMAwIA.IĄCY IYYMAGA oD wYKo1\AwCY'
ABY ZAWARŁ Z NIIM UMowĘ w sPRĄwIE ZAMOWIENIA l{A TAKICH
WARUI\KACH

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący Załauniknr 6 do niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertg Rod względem kryteriow oceny ofert

zamówienia, będzie zóbowięany do podpisania w siedzibie Zama'wiającego umowy zgodnej ze

wzorem umowy załączonymdo niniejszej SIWZ _Załączłtktv 6.

3. Wzor umowy' po upĘwie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom złoŻenie oferty jest

równoznac zne'zpełną akceptacją umowy przezWykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów

wzoro.W umov/y Wykonawóa moze zgłosiÓ w sposob zgodny zrozdziałem YII niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy na podstawie art. 745 Prawo zamówień

publicznych.

xvII. PoUCZENIE o ŚnonxłCH oCHRoI\IY PRAwI\EJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH wYKoNAwCY w TOKU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIEI\IA

1. Wykonaw com orazinnym osobom określonym w art. 179 Prawo zarnówieh publicznych, ktorych

interós prawny w uzyskańu zamówienia doznał lub moze daznaćuszczerbku w wyniku naruszenia

przezZamawtającego przepisow ustawy przysfugują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI
Prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a) protest wobec tieści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych ptzęz

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz

* p''ypuit u-zaniechanfaptzezZamawiającęgo czynności, do ktorej był zobowiązany na podstawie

Prawo zamówień publicznych;
b) odwołanie do Prezesa Urzędu ZamowiehPublicznych od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego

opisu sposobu oceny spełniania warunków udziafu w postępowaniu, wykluczaniawykonawcy z

póstępówania o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenia oferty'

ó; 
'tu'gu 

do sądu na arzegzenie Krajowej Izby odwoławczej przysfugująca stronom oraz

uczestnikom postępowania.
2. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostńy

w dzialę VI Prawo zamówień publicznych.



xvIII Zamawiający nie będzie udzielał za|iczekna poczet wykonania zamówienia ( art'

151a ustawy z dnia'zi ,ry,r*n 2004 r. - Prawo zamówień publicznyclt)

XIX.opisczęścizamówienia,jeżeliZamawiającydopuszczaskładanieofeńczęściowych:

ZamawiĄący nie podzielił zamowienia na częŚci w związku Z czyrnnie dopuszcza składania

ofert częściowych '

XX.Informacjaoprzewidywanyclrzamówieniachuzupełniających,októrychmowa
w art. 67 ust. 1 pil;i7lui ań. r:ł usi.o pkt 3 i 4 ustawy p.z.p. jeżeli Zamawiający

p.'.*ia"i. udzielenie takich zamówień

T*u* 
^:ą"y 

nie przewiduj e moż1iwo ś ci udzielenia zamówień uzupełniaj ących

XXI. opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim

musząodpowiadaćorertywariantowe,i.z.riZamawiającydopuszczaichskładanie:

Zamawiający nie dopu szczaskładarria ofert wariantowych '

xxII. Adres poczĘ elektronicznej.lub strony internetowej Zamawiającego' jeżeli

Zamlw iający dopuszcza porozumiewanie się dro gą elektroniczną :

Zamavłiającyniedopuszczaporozumiewaniasiędrogąelektroniczną.

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

między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcąbędąprowadzone wyłącznie w złotych

polskich.

XKV.Informacja na temat aukcji elektronicznej :

Zamawnjący nie przewiduje przeprowadzenia aukcji ęlektronicznej na poclstawie art' 91 b

ust.1 ustawy P.z.P-

xxv.Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli

Zamawiający przewiduje ich zwrot :

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu'

xx1r1. Żądaniewskazania przezWykonawców w ofercie części zamówienia' których

wykonanie powierzy podwykonawcom:

ZamawiającyŻądawskazaniaprzezWykonawcę,wofercieczęŚcizamówienia,które
Wykonawca powierzy Podwykonu*.o*. ń'ak ńformacji w tej sprawie będzie oznaczń'

iz Wykonawca nie zim\erzapowierzyć Żadnej części zamówienia podwykonawcom'

xxul.określenieczęścizamówienia,któraniemożebyćpowierzona
podwYkonawcom;

Zamavłiający nie określił, która częśc zamówięnia nie moze być powierzona podwykonawcom'



XXVUL DODATKOWE POSTANOWIENTA

Zamaw\ający nie przewtduje zawarcia umowy ramow:jj

Zamawiijący nie pr'ewiduje podpisania innych dodatkow umów, porozumień niz umowa z

wykonawcą ktory zostanie wybrany w niniejszym postepowaniu'

Za\ącznikami do SIWZ są:

I. Za\ącztttk nr 1 _ .Formularz oferty

Ż. Załącznlknr Ż_ oŚwiadczenie, zgodnie z art.22 ust. 1 i 2 ustawy

3. Załączn1k nr 3 - oś*iaoc"enie'ońby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą '

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie , zgodne z ar't' 24 ustawy'

5. Załącznik nr 5 -wkau stacji paliw do tankowania

5. Załączn\k nr 6 _ umowa - rwzof.

a) załączntk nr 1 Jo,r-o-y _wykazsamochodów sfuzbowych i autobusów szkolnych

zamawiającego.

ZATWIERDT'ANI

Dyrektor
inz. JozefDrab.


