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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
o wartości przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp dla zadania
Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w
Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
Tel. (067) 256 91 28
Faks (067) 256 91 35
Strona internetowa: www.gminadrawsko.pl
NIP 763-208-72-98
REGON: 570791075
Ogłoszenie nr 565660-N- 2017 z dnia 2017-08- 08.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164 ze
zm.)
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U.
2015 poz. 2164 ze zm.) zwana dalej „Ustawą”
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254)
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do
Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 o
parametrach:
- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg
- zawartość siarki nie więcej niż 0,20% m/m

- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
- gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 0,86 g/ml
- temp. zapłonu nie niższa niż 56°C
- temp. płynięcia nie wyższa niż -20°
- lepkość kinematyczna w temp. 20°C nie większa niż 6,00 mm2/S
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia maksymalnie
o 20% w zależności od warunków pogodowych warunkujących konieczność grzania w
pomieszczeniach szkolnych.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV kod 09135100-5
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1)Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodną z warunkami technicznymi i
jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
2)Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
4)Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax i poczty
elektronicznej oraz
innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Podwykonawstwo
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazwy (firmy)
podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące
część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego
Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań
związanych z realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy.
IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia:
30 kwietnia 2018 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
2.1 Nie podlegają wykluczeniu;
2.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże,
że posiada:
- aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki,
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa.
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co
najmniej dwie dostawy oleju opałowego w ilości co najmniej 20 000 litrów (każda).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim
przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi
zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. Podstawy wykluczenia
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23
Ustawy.
2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie
do treści art. 24 ust. 5 Ustawy:
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15, maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
Ustawy)
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (określonych w rozdziale V i
VI niniejszej SIWZ)
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia
stanowiące wstępne potwierdzenie, że
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – art. 25a ust. 1
Ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ);
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – art. 25a ust. 1 Ustawy (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ).
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- formularz ofertowy
- zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy.
- pełnomocnictwo – jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo powinno być załączone w
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ).
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1, stanowiących załączniki nr 2 oraz 3 do SIWZ.
4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1) wykaz dostaw oleju opałowego w ilości co najmniej 20 000 litrów, wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego. W wykazie wskazać dostawy spełniające warunek – zał. Nr 4
do SIWZ;
- Dowodami, o których mowa są poświadczenia. Jeżeli z uzasadnieniach przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
dowodami mogą być inne dokumenty ( np. referencje)

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w udziału w
postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub 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.

5. Wyżej wymienione oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.
22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne
niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów
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) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 ustawy.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) 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.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
6.1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
6.2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust. 1.
8. Na podstawie art. 24aa Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania
oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. W przypadku Wykonawców będących podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie
dokumentów zgodnych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
9.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 27 lipca 2016 r składa:
1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.2 Dokument, o których mowa w pkt 9.1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9.1.1 pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
9.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 2 stosuje się.
9.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
9.5 Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze. zm.). Zamawiający może także w

wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zgodnie z wyborem Zamawiającego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 4.
Adres do korespondencji: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121,
64-733 Drawsko,
Nr fax. (67) 256 91 35
Adres email: pctdrawsko@poczta.onet.pl
2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne
zapytania, były kierowane wyłącznie na adres do korespondencji, numer faksu lub adres
email wskazany powyżej. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie
pisma, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub drogą
elektroniczną dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w
momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia
faktu jej otrzymania.
4. Oferta wraz załącznikami składana jest w formie pisemnej. Zamawiający dla czynności
złożenia, uzupełnienia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw na wezwanie z art. 26 ust.
2, 2f, 3 oraz 3a ustawy zastrzega formę pisemną.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednakże 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 Ustawy pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 5.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
10. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności.
11. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
Dariusz Bielawski - Tel 67 2569128 wew. 150

IX. Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy
X. Termin związania ofertą:
1. Zamawiający określa termin związania ofertą - 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania oferta, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (formularz oferty)
do niniejszej specyfikacji.
2. Ofertę należy napisać w języku polskim.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę
podpisuje ustanowiony pełnomocnik,
2) oświadczenia, zgodnie ze wzorami zawartymi w zał. nr 2 oraz 3 do SIWZ;
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt 5 niniejszej SIWZ
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
4. Każdy z Wykonawców przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert),
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ).
5. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli
wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez
osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
7. Strony oferty razem z załącznikami stanowiącymi integralna jej cześć powinny być
ponumerowane, wszystkie stronice oferty przy numerze strony oraz ewentualnie miejsca
gdzie naniesiono zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. Oferta powinna być złożona
zmawiającemu w zaklejonym lub zszytym nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie
(koperta) zewnętrzne powinno być opatrzone następującym napisem: Oferta w przetargu
nieograniczonym na „.Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do
Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018
” nie otwierać do dnia 17.08.2017 r. do godz.10:00
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
10. W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej, została wybrana, zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współprace tych wykonawców.

12. Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi spełniać
następujące wymagania :
1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z wykonawców
oddzielnie musi udokumentować że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz
ust. 5 pkt 1 Ustawy, natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 Ustawy i
których opis został określony przez zamawiającego w rozdziale V pkt 2 niniejszej SIWZ,
Wykonawcy wykazują łącznie.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie.
3) Wykonawcy występujący wspólnie musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Umocowanie może wynikać z treści zawartej umowy konsorcjum albo zostać przedłożone
oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4) Spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu podmiotów występujących wspólnie
nastąpi zgodnie z wyjaśnieniami określonymi przy każdym z warunków.
5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli zamawiający
otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert.
Ww. zmiana lub wycofanie oferty winny być dostarczone w zamkniętej kopercie opatrzonej
napisem: Przetarg nieograniczony na: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000
litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018.”
i nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczonej ponadto napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.
14. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza
w wybrany przez siebie sposób. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne
z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez
składającego ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których
jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja Zamawiającego
dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania na ich wniosek.
15. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane.
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na
adres:
Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój
nr 10 (sekretariat) do dnia 17.08.2017 r. do godz. 09:45
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na
adres:
Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
3. Oznakowanie oferty następujące: Oferta w przetargu nieograniczonym na „Dostawa oleju
opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w
Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018.” nie otwierać do dnia 17.08.2017 r. do godz.
10:00.
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie.
5. Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój (sala
sesyjna), dnia 17.08.2017 r. do godz. 10:00
6. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu
ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta
jest otwierana, cena, a także termin płatności.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu płatności.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN. Cena oferty musi być podana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Walutą oferty jest złoty polski. Cenę oferty należy podać w złotych

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium 1

–

Cena – waga 60 %

Kryterium 2

–

Termin płatności – waga 40 %

20.1 Jako podstawę do obliczenia ceny dostawy za 1000 litrów oleju opałowego przyjmuje się
cenę netto 1000 litrów oleju opałowego lekkiego wyrażoną w złotych polskich umieszczoną
na stronie internetowej producenta z dnia 02.08.2017 r. powiększoną o stałą marżę lub
pomniejszoną o stały upust wykonawcy za 1000 litrów wyrażony w złotych polskich wraz z
podatkiem VAT.
Cenę 1000 litrów należy wyliczyć z ceny podanej przez producenta za 1000 litrów. Cena musi
zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, zgodnie z którą trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje
skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
Ocena oferty będzie dokonana zgodnie z zasadą, iż oferta nieodrzucona, zawierająca
najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą i otrzyma najwyższą ilość punktów, a pozostałe
oferty proporcjonalnie mniej według następującego wyliczenia:

Oferta najtańsza
Ocena punktowa = ------------------------ x 100 pkt x 60%
Oferta badana
Kryterium płatności:
Termin płatności – 30 dni – 40 pkt
14 dni – 20 pkt
poniżej 14 dni – 0 pkt
20.2 Marża/upust podane w ofercie pozostają bez zmian przez cały okres realizacji
zamówienia. Zmianie może podlegać cena netto 1000 litrów oleju opałowego producenta
odpowiednio do ceny aktualnej w dniu rzeczywistej dostawy.
20.3 Podana w ofercie cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, które będzie musiał zamawiający ponieść przy zakupie oleju, w tym koszty
transportu do miejsca dostawy wraz z wyładunkiem.
20.4 Oferta nie może zawierać zapisów typu „cena do negocjacji” lub „cena obowiązuje pod
warunkiem”.
20.5 Cena 1000 litrów będzie ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu odpowiednio do
zmniejszania lub zwiększania się ceny netto producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
20.6 Wykonawca każdorazowo ma obowiązek udokumentować wysokość ceny netto
producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
20.7 Cena 1000 litrów musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w sposób
powszechnie używany i jednoznacznie wskazujący na oferowaną cenę, do dwóch miejsc po
przecinku.
20.8 Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art.
87 ustawy.
XV. 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 przepisom
określonym w ustawie o Prawo zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed
przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

3. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, który wygrał przetarg o terminie i miejscu
podpisania umowy (art. 94 ustawy.)
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy
XVII. 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
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w części dotyczącej terminu realizacji zadania. Warunkiem takiej zmiany
jest wystąpienie okoliczności, której nie można było przewidzieć w trakcie przygotowania
postępowania i realizacji dostawy.
2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w

trakcie realizacji zamówienia
3 W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących możliwość zmiany umowy i
dowiedzenia się o tym przez daną stronę, zawiadomi ona pisemnie o tych okolicznościach
drugą stronę podając przyczynę chęci dokonania zmiany umowy.
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
1. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale VI Ustawy / art.179 do 198 g/
2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy .
3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Wykonawcom przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy ( art.
180 Ustawy )
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę,
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) opisu przedmiotu zamówienia,
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień
Publicznych .
4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Ustawy .
XIX. Informacje uzupełniające
1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu
przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób,
ani udostępnianie nie uczestniczącym w postępowaniu.

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi
wykonawca.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w
przypadkach określonych w artykule 93 ustawy. O fakcie unieważnienia zamawiający
poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział.
4. Zgodnie z artykułem 8 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego
jest jawne.
5. Oferty są jawne z chwilą ich otwarcia.
6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.
8.W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia
przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści ( art. 87 ust.1 Ustawy).
9. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.
Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
9.2.1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu
obliczeniu ceny;
9.2.2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że
prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają
obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone
słownie;
9.2.3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część
(cena ryczałtowa):
a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej
obliczenia,
b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,
przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo
podano poszczególne ceny ryczałtowe.
9.2.4) Zamawiający poprawia także inne omyłki rachunkowe nieprzewidziane powyżej
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. (art.
87 ust. 2 ustawy).

10. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli (art. 89 ustawy) :
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą;
7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
zamawiający żądał wniesienia wadium;
7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XXI. Postanowienia końcowe
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i
informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
2. Zamawiający zaleca, aby zastrzeżenia o niejawnej części oferty były umieszczone na
formularzu oferty a informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
wykonawcę spięte(zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych części oferty z oznaczeniem
tajemnica przedsiębiorstwa.
3. Ujawnianie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:
1) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek.
2) Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu
wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem, lub droga elektroniczną
zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
3) Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub
utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
treści złożonych ofert.
4) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w
jaki mogą być one udostępnione.
5) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub
przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu
przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu
postępowania.
4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
XXII Wymagania dotyczące zatrudnienia osób

Jeżeli Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a, określenie w
szczególności sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp.
Jeżeli Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 określenie w
szczególności: liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego
zatrudnienia tych osób, sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art.
29 ust. 4 pkt 1 lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa
w art. 29 ust. 4, oraz sanki z tytułu niespełnienia tych wymagań.
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Pzp.
Informacja o obowiązku osobistego wykonania prze wykonawcę kluczowych części
zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust.2.
Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
XXIII. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych dostaw
Załącznik nr 5 –Wzór umowy
Załącznik nr 6 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej

Zatwierdził

