SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

na
SUKCESYWNĄ DETALICZNĄ DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TRZEBNICY
Dostawa

Główny przedmiot CPV:

: CPV 09 13 41 00 – 8

Trzebnica, dnia 22 sierpnia 2013 roku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w zamówieniu publicznym w trybie
przetargu nieograniczonego na detaliczną dostawę oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji
pojazdów samochodowych będących w dyspozycji Zespołu Administracyjnego Placówek
Oświatowych w Trzebnicy.

Ι. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych.

pl. Józefa Piłsudskiego 1,
55 – 100 Trzebnica
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ΙΙ. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia
29.01.2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP.
III1. Przedmiot zamówienia
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Trzebnicy zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do
udziału w przetargu nieograniczonym na detaliczną dostawę oleju napędowego dla potrzeb eksploatacji
pojazdów samochodowych będących w dyspozycji Zamawiającego.
ΙΙΙ. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w niżej wymienionych
szacunkowych ilościach: Olej napędowy – 28 000 litrów rocznie. Zakup oleju napędowego
odbywałsię będzie sukcesywnie poprzez tankowanie pojazdów (autokarów szkolnych i busa)
będących w dyspozycji Zamawiającego.
Wykonawca musi posiadać stację benzynową w granicach administracyjnych gminy
Trzebnica.
2. Określone w pkt. 1 ilości oleju napędowego są ilościami szacunkowymi i jako takie nie
mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do
ilości oleju opałowego faktycznie zakupionego przez Zamawiającego w toku realizacji
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie
ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub
innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
4. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ις. Termin wykonania zamówienia: 1.10.2013 r. – 30.09.2015 r.
ς. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy PZP, to jest:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają wiedzę i doświadczenie:
W zakresie potwierdzenia doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech dostaw
odpowiadających swym rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot
zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia:
Wymagane jest posiadanie opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej wykonawcy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy PZP.
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Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych
w ofercie oświadczeń i dokumentów wymaganych stosownie do treści pkt. VI. SIWZ – wg
formuły spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
ςΙ. Wykaz oświadczeń

i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22
ust. 1 ustawy PZP, wykonawca składa oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ustawy PZP, żąda załączenia do oferty:
a) aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i
obrotu paliwami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydanej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
b) aktualnego odpisu z właściwego dla Wykonawcy rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;
c) oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub że uzyskał on przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej- na załączniku nr 4 do SIWZ

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty
muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b) – składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
α) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
β) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie żąda załączenia do oferty wykazu co najmniej 3 (trzech) dostaw o podobnym
charakterze i o wartości nie mniejszej niż wartość zadania będącego przedmiotem niniejszego
zamówienia publicznego, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5. Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym w SIWZ, żąda załączenia do oferty zaświadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom.
6. Zamawiający w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, żąda załączenia do oferty:
opłaconej aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
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od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca będzie posługiwał się wiedzą i doświadczeniem, potencjałem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi
innych podmiotów zobowiązany jest do załączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga:
Ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie złożą oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie
tych warunków lub złożone dokumenty będą zawierały błędy, z zastrzeżeniem:
α) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne
byłoby unieważnienie postępowania;
β) Zamawiający może wezwać, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia (z wyłączeniem
wymienionych w pkt. VI SIWZ), wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie (pocztą) lub faksem, lub składają w siedzibie
Zamawiającego. W przypadku składania ww. dokumentów Zamawiającemu przez
Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, przedstawiciel Zamawiającego przyjmujący
dokumenty zobowiązany jest wydać Wykonawcy pisemne potwierdzenie ich przyjęcia.
2. Wszelką korespondencję należy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres: ZESPÓŁ
ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, pl. J. Piłsudskiego 1 pok. 70,
55-100 Trzebnica, faksem na nr (71) 312-02-59
3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie
treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli prośba do Zamawiającego
wpłynie w terminach określonych w art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez określenia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na
której zostanie opublikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są :
− Agnieszka Moździerz,– pokój 65, tel. (71) 312 02 59 w. 41
− Ewa Kuc – pokój 70, tel. (71) 312 02 59 w. 42
codziennie w godz. 800 - 1500, począwszy od dnia ogłoszenia.
VIII. Wymagania dotyczące wadium:
Wniesienie wadium nie jest wymagane.
IX. Termin związania ofertą.
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1. Termin związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
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
składania ofert zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta winna zawierać:
nazwę i siedzibę oferenta,
datę sporządzenia oferty,
wysokość wynagrodzenia brutto – wg formularza OFERTA.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy
niż A4. Oferta winna być napisana na maszynie lub nieścieralnym atramentem.
4. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu
składającego ofertę. Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia,
zaświadczenia, dokumenty określone w pkt. VI niniejszej SIWZ. Dokumenty sporządzone w
języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub
korekty błędów winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
5. „Oferta wspólna”
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
ustanawiający pełnomocnika – podpisany przez prawnie upoważnionych przedstawicieli
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – należy
dołączyć do oferty. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika lub
prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Przepisy ustawy PZP dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy PZP, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP może złożyć tylko pełnomocnik umocowany do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy ze wspólnie ubiegających się
Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy PZP. Niezbędna wiedza i
doświadczenie, potencjał kadrowy i techniczny oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa,
każdego ze wspólnie ubiegających się Wykonawców będzie zsumowana, w celu stwierdzenia
czy wspólnie spełniają warunki wymagane od Wykonawcy. Jeżeli oferta Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców. Do wszelkich kontaktów, uzgodnień i rozliczeń z
zamawiającym dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, wykonawcy występujący
wspólnie zobowiązani będą ustanowić jednego pełnomocnika – „lidera".
6. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.
Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być zszyte/spięte w kolejności zgodnej z pkt.
VI niniejszej SIWZ, posiadać spis treści oraz kolejno ponumerowane strony.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, bez prawa
domagania się zwrotu poniesionych nakładów.
Oferty należy złożyć w 2 zamkniętych i opisanych kopertach jak niżej :
- koperta zewnętrzna z napisem:„Przetarg
na SUKCESYWNĄ DETALICZNĄ
DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W TRZEBNICY . Nie otwierać przed dniem 4 września 2013 roku,
godz. 10:15”
- koperta wewnętrzna z nazwą Wykonawcy, adresem i napisem jak wyżej.
7. Modyfikacja i wycofanie oferty:
Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę jedynie przed wyznaczonym terminem
składania ofert poprzez pisemne powiadomienia Zamawiającego. Powiadomienia o
modyfikacji lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone jw. i dodatkowo opisane
„MODYFIKACJA” lub „WYCOFANIE” z podaniem daty wpływu nadanym przez
Zamawiającego.
8. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski pokój nr 70, pl.
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, do dnia 4.09.2013 r. do godz. 10:00.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert.
3. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcy nieotwarte.
4. Otwarcie ofert nastąpi 4.09.2013 r. o godz. 10:15 w pok. 65 w siedzibie Zamawiającego,
przy pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
Koperty oznaczone „wycofane i modyfikacja” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej
kolejności.
7. Informacje, o których mowa wyżej w pkt. 6, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni
przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.
8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
9. Ofertę odrzuca się w przypadkach wskazanych w ustawie PZP.
10. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi , że dostarczone przez
niego informacje, mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania, są nieprawdziwe.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca określi cenę (brutto) za całą ilość paliwa, określoną w pkt. III ppkt. 1 (28000
litrów), z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
2. Wykonawca przeliczy m3 za litr oleju napędowego oraz określi ostateczną cenę brutto oraz
podatek VAT za jeden litr oleju napędowego uwzględniając upust od ceny producenta ogłoszonej
na stronie internetowej WWW.orlen.pl na dzień 29 sierpnia 2013 r.
3. Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym załączonym do specyfikacji.
4. Tak wyliczona cena musi być wpisana do formularza oferty.
5.Ofertowa cena brutto za całą dostawę powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki przyszłego dostawcy, niezbędne do zrealizowania dostawy wraz z podatkiem VAT.
6.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie składający ofertę.
7.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
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zamówienia.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Kryteria oceny ofert – najniższa cena ofertowa brutto.
2. Komisja przetargowa po otwarciu ofert sprawdzi pod względem merytorycznym kompletność
wymaganych dokumentów zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
3. Niespełnienie warunków formalnych spowoduje odrzucenie oferty.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający, zobowiązany jest do zawarcia umowy w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.
Podpisanie umowy nastąpi po otrzymaniu przez Wykonawcę pisma określającego termin
zawarcia umowy.
Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
XVI. 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:
Zgodnie z załączonym projektem umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
zakresie:
a) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w
niniejszym w postępowaniu,
b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm), które
wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku,
po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia,
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu,
jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku
oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług.
Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga zgodnej woli stron i zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia:
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 – 198).
XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
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XIX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Załączniki :
1. Formularz Ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
3. Oświadczenie z art. 24 ustawy
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
5. Formularz cenowy
6. Wzór umowy

Zatwierdził:
Trzebnica, 22.08.2013 r.
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