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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DLA ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NIE PRZEKRACZAJ ĄCEGO KWOT OKRE ŚLONYCH

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE  ART. 11 UST. 8
USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH

( DZ. U. Z 2010R. NR 113, POZ. 759 Z PÓŹN. ZM.)

Przedmiot zamówienia:
Zakup paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz
oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych,
maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
Nr postępowania : ZDP-1.272.11.DPiO.2011 z dnia 15.12.2011r.

I. Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych  ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice
Strona internetowa http: www.zdp.losice.pl
E-mail:  zdp@zdp.losice.pl
Godziny urzędowania: od 7oo do 15oo

Telefon (83) 359 02 32
fax (83) 359 02 88

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie „ przetargu
nieograniczonego”.
1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Podstawa prawna opracowania
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z  2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
Pzp oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają
warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji.
3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
4.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
   elektronicznej.
5. Zamówienie nie jest objęte dynamicznym systemem zakupów.
6. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w polskich
złotych (PLN)

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń
mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do
funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych
Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w okresie od dnia 01.01.2012r.  do dnia
31.12.2012r.  
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Dostawa niżej wymienionych przewidywanych szacunkowych ilości i rodzajów paliw
napędowych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w następującym asortymencie:

Etylina  95 Pb -   3 000 l              
Olej napędowy - 13 000 l
Gaz LPG                                                       -   2 500 l
Olej opałowy lekki -   4 000 l
Nazwa handlowa olei zalecana przez producenta sprzętu lub pojazdu lub właściwy
odpowiednik. Zamienniki olejów winny mieć zalecaną przez producenta urządzenia
lepkość oraz klasę jakości. Na olej sprzedawany w nieoryginalnych opakowaniach
powinna być załączona zgodność numeru aprobaty na dostarczany olej z wymaganiami
Zamawiającego w opakowaniach zależnych od potrzeb Zamawiającego:
Olej Lotos Syntetyk               -        10 l
Olej Lotos Diesel -        20 l
Olej TURT  Dus Klasa 15W40 -        45 l
Olej STIHL -        18 l
Olej PILAROL -      130 l
Olej Superol -        30 l
Olej Hipol                                -        50 l
Olej Mobil 1 15W40 -          8 l
Olej TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30        5 l
HYDROL L-HL 100                      -        50 l
SMAR ŁT 43 -        10 kg

2. Wspólny Słownik Zamówień: Benzyna bezołowiowa Pb 95 –  CPV 09 13 21 00-4, Gaz
LPG – CPV 09 12 00 00-6, olej napędowy ON – CPV 09 13 41 00-8, olej opałowy – CPV 09
13 51 00-5, oleje smarowe i środki smarowe - CPV 09 21 10 00-1, oleje silnikowe - CPV 09
21 11 00-2, oleje do użytku w układach hydraulicznych – CPV 09 21 16 00-7.
3. Dostawy paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych będą
realizowane na zasadzie tankowań pojazdów lub zakupu olejów i smarów w zależności
od potrzeb Zamawiającego w stacji należącej do Wykonawcy.
4.Odbiór w/w towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę
zbiorczą zawierającą: datę pobrania, rodzaj towaru, ilość, cenę sprzedaży obowiązującą
w dniu pobrania towaru, nazwisko pobierającego, nr karty drogowej, nazwę pojazdu lub
sprzętu, numer rejestracyjny pojazdu.
5. Olej opałowy będzie dostarczany transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego -
Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3.
6. Odbiór oleju opałowego odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie dokumentu
„WZ”.
7. Sprzedawane paliwa napędowe, oleje i smary oraz dostarczany olej opałowy muszą
spełniać normy jakościowe określone w obowiązujących normach i przepisach w całym
okresie realizacji zamówienia.
8. Faktury za transakcje wystawiane będą przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca
i wysyłane Zamawiającemu wraz z zestawieniem transakcji dokonanych w danym okresie
rozliczeniowym.
9. Stacja paliw zlokalizowana na terenie miasta Łosice.

IV. Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
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V. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający  może odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku o którym mowa w ust.2 , Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy – art.145 ustawy Pzp.

VI. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
          spełniają warunki (określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ):

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesje na obrót paliwami.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

   4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
             warunku w tym zakresie.
oraz Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie  art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły:
        spełnia – nie  spełnia w oparciu o załączone do oferty oświadczenia i dokumenty.
6.3.   Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że spełnia warunki określone w art. 22

ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
6.4.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VII. Wykaz o świadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia   spełniania warunków udziału w postępowaniu

7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, należy złożyć :

  1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik
Nr 3 do SIWZ),
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  2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu  wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp ( załącznik Nr 4 do SIWZ),

7.2.  W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

          1)  oświadczenia o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ( załącznik Nr 2 do
SIWZ) (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie
powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich
pełnomocnika);

          2)  koncesji na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami –
kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

7.3.  Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo do reprezentacji w przypadku składania oferty przez

pełnomocników ( jeśli  dotyczy),
2) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających Wykonawcy niezbędne zasoby na

okres  korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) .
7.4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
        w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7.1. SIWZ.

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

VIII.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
      Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku

Wykonawcy składają jedną ofertę i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo  należy dołączyć
do oferty.

IX.  Podwykonawcy

      Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
       wykonanie  powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega części zamówienia,
       która nie może być powierzona podwykonawcom.

X.   Wymagania dotyczące wadium
       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
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11.1. W niniejszym postępowaniu na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz  informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz
informacji faksem (nr faksu 83/359 02 88), pod warunkiem niezwłocznego ich pisemnego
potwierdzenia (dostarczenia osobiście lub niezwłoczne przesłanie drogą pocztową).
11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
11.3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
11.4.  Uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pani Małgorzata Stefanowicz

– Kierownik Działu Technicznego i Zamówień Publicznych (tel. 83/359 02 32).

XII.     Udzielanie pisemnych wyjaśnień oraz zmiany w treści specyfikacji

12.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.1., lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.

12.3.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 12.1.

12.4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

12.5.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

12.6. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych .

12.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej.

XIII.  Termin zwi ązania ofertą

13.1. Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
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XIV.   Opis sposobu przygotowywania ofert

14.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

14.2.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
14.3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża

zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści
SIWZ.

14.4. Ofertę sporządza się w języku polskim. Jeśli któryś z wymaganych dokumentów
składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w obcym języku to do oferty należy
dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczony przez Wykonawcę.

14.5. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego
rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w
imieniu Wykonawcy.

14.6. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym,
lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem), oferta
może mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą
rozpatrywane i zostaną odrzucone.

14.7.  Wskazane jest aby wszystkie  strony oferty zostały  ze  sobą połączone w sposób
uniemożliwiający  ich   samoczynną  dekompletację (np. zszyte, spięte,  lub zbindowane
lub w inny sposób połączone) a strony zapisane ponumerowane.

14.8.  Poprawki muszą być parafowane przez osobę lub osoby, które podpisały ofertę.
14.9. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów, bądź

kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

XV.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

15.1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Łosicach, ul. Wiejska 3, do dnia  30.12.2011r. do godz. 9.45, pokój nr 7 (I piętro).

15.2. Sporządzoną ofertę należy spakować w kopertę oznaczoną napisem :
„Oferta na przetarg -  Zakup paliw, nie otwierać
przed dniem 30.12.2011r. godz. 10.00”.

15.3. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz
pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.

15.4. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania.
15.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15.6. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone
w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

15.7. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w
ofertach.

15.8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.12.2011r. o godz. 10.00 w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice pokój nr 9 (I piętro).

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

15.10.Otwarcie ofert jest jawne. Polegać będzie ono na otwarciu złożonych ofert, podaniu
nazw i adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny oferty i terminu
wykonania, warunków płatności zawartych w ofertach.
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15.11.Po zakończeniu otwarcia ofert Komisja bez udziału innych osób przystąpi do badania
ofert. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.

15.12.Zamawiajacy poprawi w ofertach  określone w art. 87 ust. 2 ustawy :
- oczywiste omyłki pisarskie ( widoczne, niezamierzone błędy pisarskie lub podobne

usterki w tekście oferty),
         - oczywiste omyłki rachunkowe - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe

w obliczeniu w następujący sposób: jeśli cena oferty nie odpowiada iloczynowi ceny
jednostkowej oraz liczbie jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę
jednostkową brutto. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględni
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ ( możliwe do ustalenia na
podstawie oferty bez udziału Wykonawcy w tej czynności ) niepowodujące istotnych
zmian w treści  oferty zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.

15.13. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli zajdą przesłanki określone w art. 89 ustawy.
15.14. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 93
           ustawy.

XVI.  Opis sposobu obliczenia ceny

16.1. Cenę oferty stanowi cena brutto za całość zamówienia stanowiąca sumę iloczynów cen
jednostkowych i ilości poszczególnych asortymentów zamówienia.

16.2. Podany w ofercie upust  będzie stały w czasie trwania umowy.
16.3. Ceny podane w ofercie muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
16.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
16.5. W oferowanej cenie będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez

Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
16.6. Złożona oferta zawiera ceny z dnia 27.12.2011r. i stały rabat (upust), który będzie

stosowany do asortymentów wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

17.1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100 %.
17.2. Z pośród ważnych ofert zostanie wybrana oferta z  najniższą ceną.
17.3. Punktacja dla złożonych ofert będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku wg wzoru :
                                        najniższa oferowana cena
                                      ------------------------------        x 100 =
                                        cena oferty badanej

17.4. Maksymalna liczba punków jaką może uzyskać oferta 100,00.

XVIII. Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
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          a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę  wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy) , albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktacje
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

          b)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

          c)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

          d) terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być
zawarta.

oraz zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt a, na stronie  internetowej i w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

18.2. Zamawiający zawrze umowę w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 nie później
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

18.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed
upływem terminu, o którym mowa w pkt 18.2., jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego :
• zostanie złożona tylko jedna oferta, lub
• nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden
Wykonawca.

18.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i  oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,  o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

XIX.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

19.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta
         umowa.
19.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim Umowę w sprawie
         zamówienia publicznego zgodnie z załączonym wzorem – zał. Nr  5.
19.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie
         w formie Aneksu podpisanego przez Strony.
19.4. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji:
        -  zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

XX.     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
          Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia

21.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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21.2. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych  wartości
określonej w art. 11 ust. 8 ustawy, wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Prezesa UZP w zakresie:

          a)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
          b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
          c) odrzucenia oferty odwołującego.
21.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie.

21.4.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy
czynność albo wykona czynności zaniechane i poinformuje o tym wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych.

ZAŁ ĄCZNIKI DO SIWZ :

1. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenia z art. 22 ust. 1- Załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenia z art. 24 ust. 1- Załącznik Nr 3 do SIWZ
4. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2- Załącznik Nr 4 do SIWZ
5. Wzór umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ


