
                   Odolion, dnia 11 stycznia 2017 r.
DUDiM.510.1. 2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

 przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„ Zakup paliw na potrzeby Zarządu dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z
siedzibą w Odolionie”

ZATWIERDZAM: Z up. Dyrektora
                                  BoŜena Roszak

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) stosownie dla
zamówień  o  równowartości poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tejŜe ustawy.



I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
Ul. Szosa Ciechocińska 22
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 27 45 ; fax 54 282 27 45
e-mail: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl
www:zdp.aleksandrow.pl
REGON: 910870248
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art.39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
zwanej  dalej “ustawą PZP”.
2.W zakresie nieuregulowanym  niniejszą Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej “SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.Gdziekolwiek  w SIWZ i załącznikach  do niej powołane  są konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi obowiązują przepisy aktualne.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest “ Zakup paliw na potrzeby Zarządu dróg Powiatowych w
Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie”

 2.Opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest Zakup paliwa w ilości:

Etylina 95 – 5000 L
Olej napędowy – 26 000 L

- Podane  szacunkowe ilości mogą ulec zmianie zaleŜnie od potrzeb Zamawiającego i nie
mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do
wysokości faktycznej odpłatności z tytułu realizacji zamówienia.

3.Ustalenia dodatkowe:
1) Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych nierytmicznych bezgotówkowych

tankowań do zbiorników pojazdów w wybranej stacji.
2) KaŜdorazowa sprzedaŜ paliw musi być ewidencjonowana w karcie sprzedaŜy z podaniem

numeru rejestracyjnego pojazdu, dnia zakupu paliwa i jego ilości. Kartę sprzedaŜy paliw
naleŜy kaŜdorazowo  dołączyć do faktury . KaŜdy wpis w karcie sprzedaŜy  paliwa musi
być  własnoręcznie podpisany przez osobę dokonującą zakupu paliwa.

3) Dostawca gwarantuje, Ŝe sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe
określone  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki  z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. 08.221.1441) i wymogi określone w
normach PN-EN 590 oraz PN-EN 228.

4) Dostawca będzie zobowiązany do :
Utrzymania niezmiennej stopy procentowej upustu składającego się na cenę paliwa
przez okres trwania umowy oraz bezwzględnie  wymagalnego uwidocznienia jego
wysokości na fakturze.

5) Odległość punktu sprzedaŜy nie większa niŜ 10 km od siedziby Zamawiającego.
6) Zamawiający dopuszcza moŜliwość realizacji dostaw poprzez zindywidualizowane  karty

paliwowe.



7. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09132100-4  - etylina 95
09134100-8 – olej napędowy

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin rozpoczęcia  wykonywania przedmiotu umowy  od dnia podpisania umowy

do 31 grudnia 2017 r.

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu:

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
został zaproszony do negocjacji lub złoŜenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z
późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeŜeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba Ŝe wykonawca dokonał płatności naleŜnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiąŜące porozumienie w sprawie spłaty tych naleŜności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, Ŝe nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej
"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;



8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a takŜe osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba Ŝe spowodowane tym zakłócenie konkurencji moŜe być wyeliminowane
w inny sposób niŜ przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy naleŜąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i
1634), złoŜyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba Ŝe wykaŜą, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - warunek uzna się za spełniony , jeŜeli Wykonawca posiada aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną,
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od określenia warunku
udziału w postępowaniu w powyŜszym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału
w postępowaniu w powyŜszym zakresie.
3. JeŜeli wykaz, oświadczenia lub inne złoŜone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, moŜe on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
4. Wykonawca moŜe 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, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, Ŝe 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.
Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i
jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, 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.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. 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 Ŝe za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. JeŜeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający Ŝąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeŜeli wykaŜe
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w
ust. 1

VI.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24  UST. 5
USTAWY:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

1. 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, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba Ŝe 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) - na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp,
2. który w sposób zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaŜa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŜącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – na podst. art. 24 ust. 5 pkt 2 pzp,
3. który, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie wykonał albo nienaleŜycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło
do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania – na podst. art. 24 ust. 5 pkt 4 pzp.

10. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c i pkt 14, gdy osoba, o
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13
lit. a – c, jeŜeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ŝe w tym wyroku został określony inny
okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:



a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w ust. 1 pkt 15,
c) w ust. 5 pkt 5 – 7
– jeŜeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba Ŝe w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeŜeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeŜeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeŜeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –
20 lub ust. 5, moŜe przedstawić dowody na to, Ŝe podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pienięŜne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeŜeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŜeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na
podstawie art. 24 ust. 8.

13. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy moŜliwość udowodnienia, Ŝe jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

14. Zamawiający moŜe wykluczyć wykonawcę na kaŜdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

15. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA:

VI.I. składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, Ŝe nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa do
oferty oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na
podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;

2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa do
oferty oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art.
25a ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do 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, których mowa w pkt. 1 i 2 (zał. nr 2 i zał. nr 3 do SIWZ).

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 (zał. nr
3 do SIWZ).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt 1 i 2 składa do oferty kaŜdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym kaŜdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złoŜeniem oświadczenia, wykonawca
moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.II. składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w
wyznaczonym, nie krótszym niŜ 5 dni, terminie aktualnych na dzień złoŜenia oświadczeń lub
dokumentów dotyczących:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2. Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów określonych w art. 22 ustawy Ŝąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych powyŜej.

VI.III. składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, w
zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

VI.IV.składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp:
Nie dotyczy

VI.V. Zamawiaj ący wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyŜej oceniona, do
złoŜenia w wyznaczonym, nie krótszym niŜ 5 dni, terminie aktualnych na dzień złoŜenia
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI.II. i VI.III.



VI.VI.  Zamawiający w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów określonych w art. 22a ustawy Ŝąda przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz.  VI.II. pkt 1

VI.VII. Je Ŝeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1. zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI.II. pkt 1. składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowaŜny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy pzp;

2. zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI.II. pkt 2.-4. SIWZ składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument, o którym mowa w Rozdz. VI.II. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. JeŜeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złoŜonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

VI.VIII. Forma składanych o świadczeń i dokumentów:

1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ 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.

2. Dokumenty inne niŜ oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. 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
kaŜdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

5. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), innych niŜ oświadczenia,
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.



7. JeŜeli wykonawca nie złoŜył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wezwie do ich złoŜenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby uniewaŜnienie postępowania;

8. JeŜeli wykonawca nie złoŜył wymaganych pełnomocnictw albo złoŜył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złoŜenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
uniewaŜnienie postępowania;

9. Zamawiający wezwie takŜe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1;

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie
o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złoŜeniem oświadczenia,
wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złoŜenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeŜeli zamawiający
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub moŜe je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB
DOKUMENTÓW, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY, W SYTUACJACH OKRE ŚLONYCH
W ART. 10C–10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIś
PRZY UśYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAK śE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z
WYKONAWCAMI:

1. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w szczególności:
1) specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) informacj ę o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych,
3) informacj ę, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  -
niezwłocznie po otwarciu ofert:
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o
przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złoŜeniem oświadczenia,
wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
4) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zamieszczonej na stronie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:



Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, Ŝe wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego
nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy pzp lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
5) wszelkie zmiany dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
6) informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy pzp po wyborze oferty.
2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI (równieŜ w
przypadku ich złoŜenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP),
dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim  z siedzibą w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22 ,87-700 Aleksandrów
Kujawski ,pok. nr 2.
5.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl, a faksem
na nr (54) 282 .27 45. Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy wszelką korespondencję na
adres poczty elektronicznej lub numer faksu podany w ofercie.
6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na Ŝądanie kaŜdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
7. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŜ do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyŜej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ.
9. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt. 7.
10. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
- BoŜena Roszak – w sprawach merytorycznych i w sprawach proceduralnych.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM:

Nie dotyczy



IX. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:

1.Ofertę składa się w języku polskim i pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej.
Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Treść oferty musi
odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Formularz oferty -  zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ,
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;
3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art.

25a ust. 1 ustawy pzp - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ;
4) Pełnomocnictwo (jeŜeli dotyczy),

3. Oferta ma być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem
oraz być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy równieŜ
wszystkich załączników do oferty). Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być
dołączone do oferty,  o ile nie wynika to  z innych dokumentów załączonych przez
wykonawcę. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału
lub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo. JeŜeli
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw.
reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez
zobowiązane osoby. Wszystkie dokumenty, a takŜe wszelkie miejsca, w których wykonawca
naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę,
4. Ofertę naleŜy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. NaleŜy
stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty
(kopercie), zaadresowanym do zamawiającego naleŜy zamieścić następującą informację:

Oferta na zadanie pn.“ Zakup paliw na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w
Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie”

- nie otwierać przed dniem 23 stycznia 2017 r. godz. 10.15”

Na opakowaniu wewnętrznym oferty naleŜy zamieścić informację j/w, z podaniem nazwy
i dokładnego adresu wykonawcy. W przypadku braku tych informacji zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub
pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert,

5. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowanei oznaczone zgodnie z postanowieniami
pkt 4. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem “Zmiana” lub “Wycofanie”.

6. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł,



Ŝe nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iŜ zastrzeŜone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem “tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, Ŝe wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeŜeń.

8. ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w
Aleksandrowie Kujawskim  z siedzibą w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22 ,
87-700 Aleksandrów Kujawski ,pok. nr 2.
w terminie do dnia 23 stycznia 2017 r.do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23 stycznia 2017 r.o godz. 10:05w siedzibie
zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  z siedzibą w
Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22 ,87-700 Aleksandrów Kujawski ,pok. nr 4.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej zgodnie z
art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  informacje dotyczące:

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złoŜyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności

zawartych w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w % od kaŜdego rodzaju paliwa. Udzielone od
poszczególnego rodzaju paliwa rabaty są stałe i nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy.
Cena w dniu zakupu paliwa zostanie kaŜdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu.
Wykonawca poda cenę sprzedaŜy na stacji z dnia 18.01.2017 r. jednego litra etyliny Pb95 oraz
jednego litra Oleju napędowego. Cena ma być podana w złotych polskich.
2.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
tj. cena brutto z wydzieloną ceną netto + VAT
3.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
4.Cena moŜe być tylko jedna.
5. Cena jednostkowa sprzedaŜy paliwa Zamawiającemu nie moŜe być wyŜsza od ceny sprzedaŜy
obowiązującej na stacji Wykonawcy w momencie tankowania.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTE RIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1.Przy  wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:



1) “Całkowita cena oferty brutto”     – 90%

2) “  upust cenowy – 10 %

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:

3. Ocena ofert  w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących
zasad:

Kryterium
Waga

(%)
Liczba

punktów Sposób oceny wg wzoru

Całkowita cena oferty
brutto

90 % 90
          Cena najtańszej oferty brutto

C = ------------------------------------------  x 90 pkt
             Cena badanej oferty brutto

Termin wykonania
zamówienia

10 % 10           upust w ofercie badanej
R = ------------------------------------------  x 10 pkt

             upust maksymalny

Razem 100% 100 ---------------------------------------------------

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniŜszego
wzoru:

L = C + R
gdzie:

L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium “Całkowita cena oferty brutto”,
R – punkty uzyskane w kryterium “Upust cenowy ”,

5. Ocena punktowa w kryterium “Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na
podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona
według wzoru opisanego w tabeli powyŜej.

6.Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. NajwyŜsza liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

7.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niŜszą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).

XIV. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć
DOPEŁNIONE PO WYBORZE  OFERTY W  CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:



1. Z wykonawcą, który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO
WYKONANIA UMOWY:

Nie dotyczy

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO W ZÓR
UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY
ZAWARŁ Z NIM  UMOW Ę W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we wzorze umowy o udzielnie zamówienia stanowiącym załącznik nr 7do SIWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, moŜliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy.
3.Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje moŜliwość dokonania
zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystąpienia
okoliczności wymienionych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, stanowiącym
załącznik  nr 7 do SIWZ, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŜe innemu
podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, zostały
one określone w Dziale VI ustawy, jak dla postanowień poniŜej kwoty określonej w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy pzp.

XVIII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Maksymalną liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej w tym postępowaniu.
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy, jeŜeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,  jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeŜeli zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego:



Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.aleksandrow.pl
Adres strony internetowej:www.zdp.aleksandrow.pl
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

7. JeŜeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: nie dotyczy.
8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje
ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9.Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a:
1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na
podstawie umowy o pracę:
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa  w art.29 ust.3 a ustawy Prawo
zamówień publicznych został  opisany w rozdziale  III pkt 6  niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
10.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
11.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia.

12.Wymóg lub moŜliwość złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty: nie dotyczy
13.Liczba części zamówienia, na którą wykonawca moŜe złoŜyć ofertę lub maksymalną
liczbę części, na które zamówienie moŜe zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz
kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia
zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niŜ
maksymalna liczbie części: nie dotyczy.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

1.Formularz oferty – zał. nr 1 do SIWZ.
2.Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie

art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 2 do SIWZ.
3.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25aust.1

ustawy Prawo zamówień publicznych– zał. nr 3 do SIWZ.
4.Oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej,o

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – zał. nr 4 do SIWZ.
5.Wzór umowy – zał. nr 5 do SIWZ,

Opracował:
BoŜena Roszak
Odolion, dnia  11 stycznia 2017 r.

 (podpis)




