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Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY:
URZĄD GMINY PIELGRZYMKA
59-524 Pielgrzymka 109 A/1
tel.: 768775013, faks: 767437000
godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek ÷ piątek: 730 ÷ 1530
Rozdział II. TRYB PRZETARGU
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zadanie pod nazwą: „Dostawa lekkiego oleju opałowego w okresie
2011/2012 r.”.
Olej opałowy lekki musi spełniać warunki normy PN-C-96024:2001.
Przewidywana wielkości dostawy kształtuje się na poziomie 80 m3 oleju opałowego
Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb zamawiającego.
Miejscem dostawy jest kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej, 59-524 Pielgrzymka 109A.
Główny przedmiot - CPV:
09135000-4 - oleje opałowe
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub
całości zamówienia podwykonawcom.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Ostateczny termin końcowy wykonania zamówienia to: 25 październik 2012 r.
Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności posiadają koncesje na obrót
paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z
2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego,
3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenia zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego,
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
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10) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
11) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili
się na przedłużenie okresu związania ofertą,
12) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływa lub mogące mieć wpływ
na wynik prowadzonego postępowania,
13) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Rozdział VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC
WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
1. Oferta (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do siwz).
2. Oświadczenie Wykonawcy (na druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do siwz), że:
Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenie Wykonawcy (na druku oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 lub nr 4 do siwz),
że: Wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
4. W przypadku składania wspólnej oferty o udzielenie zamówienia przez konsorcjum, do oferty
należy załączyć pełnomocnictwo, w którym wskazany jest pełnomocnik do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu z wyszczególnieniem wszystkich konsorcjantów.
5. W przypadku składania ofert przez spółkę cywilną, do oferty należy załączyć kserokopię umowę
Spółki.
6. Oryginał lub kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7. Oryginał lub kserokopia zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Oryginał lub kserokopia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
9. Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 5 do siwz).
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej to:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6-8 składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się i zamówienie,
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2) dokumenty o których mowa w lit. a, c muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, natomiast dokument o którym mowa w lit. b musi być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zaświadczenie
takie nie może być wystawione wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność
z oryginałem”.
Rozdział VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 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. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana wszystkim
Wykonawcom, którzy pobrali siwz bez ujawniania źródła zapytania.
2. W postępowaniu u udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie - na adres Zamawiającego, faksem - 767437000
lub pocztą elektroniczną - na adres p.kanikowski@pielgrzymka.biz .
3. W przypadku konieczności złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający
określa ich sposób w pkt. 2.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Na podstawie art. 87 ustawy Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
Rozdział VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Paweł Kanikowski,
Rozdział IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Rozdział XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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3. Przygotowana prawidłowo oferta musi zawierać załączniki wymienione w rozdziale VI w tym
wypełniony formularz umowy.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny, umożliwiający jej
rozpatrzenie.
5. Wykonawca może złożyć tylko ofertę własną. Wykonawca, który złoży lub uczestniczy w więcej niż
w jednej ofercie podlega wykluczeniu. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem
i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
6. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w 1 egzemplarzu (oryginał). Oferta powinna być napisana
czytelnie w sposób trwały. Wszystkie strony oferty, łącznie z niezapisanymi powinny być
ponumerowane i podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Oferta
musi być spięta w sposób trwały. Załączniki dołączone do oferty powinny być uporządkowane
zgodnie z kolejnością wymienioną w Rozdziale VI.
7. Złożona oferta musi znajdować się w nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie musi znajdować się
oznaczenie:
Urząd Gminy Pielgrzymka
Przetarg nieograniczony w dniu 14 października 2011 r. godz. 1015. Zadanie pn.:
„Dostawa lekkiego oleju opałowego w okresie 2011/2012 r.”
8. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
Rozdział XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1, sekretariat - pok. nr 15.
1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia 14 października 2011 r. do godz. 1000.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2011 r. o godz. 1015 w sali konferencyjnej – pokój
nr 3, Urząd Gminy, Pielgrzymka 109A/1.
3. Zakres działania Komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:
a) w części jawnej, w której mogą uczestniczyć upoważnieni przedstawiciele Wykonawców:
poinformowanie Wykonawców o składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem
Wójta,
podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
podpisanie przez członków Komisji Przetargowej oświadczeń, że nie są związani z
Wykonawcami uczestniczącymi w przetargu, w rozumieniu art. 17 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
zbadanie stanu otwieranych ofert (nienaruszalność kopert),
otwarcie wniesionych ofert wg kolejności ich złożenia,
ogłoszenie nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawców, a następnie ceny,
b) w części niejawnej, w której uczestniczą tylko członkowie Komisji Przetargowej:
dokonanie oceny ofert od strony spełnienia warunków ujętych w siwz,
dokonanie oceny ofert wg kryteriów i zasad określonych w siwz,
propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty.
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4. Oferty złożone po ustalonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego do wniesienia protestu.
5. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści siwz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
g) 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 ustawy Pzp,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może zmienić
lub wycofać swoją ofertę.
8. Zmiany oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo
opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
9. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez
osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia
osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie
dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej lub stosowne pełnomocnictwo).
Rozdział XIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
Cena oferty powinna być podana w złotych polskich i jest to cena brutto, oznacza to, na podstawie
Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 97 poz. 1050), że w cenie uwzględnia się podatek od
towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
(usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.
Na cenę winny składać się wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia.
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Ze względu na częste zmiany cen lekkiego oleju opałowego i tym samym brak możliwości ustalenia
stałej ceny, cena lekkiego oleju opałowego w formularzu ofertowym wykonawcy (załącznik nr 1), służy
jedynie do porównania ofert. Szczegółowy opis ustalenia ceny znajduje się w formularzu ofertowym
wnioskodawcy, a sposób jej ustalania przy jednorazowej dostawie we wzorze umowy (załącznik nr 4).
Rozdział XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁA PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU
OCENY OFERT
Każda oferta, która nie będzie spełniała warunków formalnych przedstawionych w siwz zostanie
odrzucona, a pozostałe podlegać będą ocenie wg poniższego opisu:
Kryteria wyboru oferty i ich waga (w %):
cena - 100%
Sposób oceny ofert wygląda następująco:
Zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100.
Punkty obliczane są w następujący sposób:
najniższa cena
P=

cena badanej oferty

x 100 pkt.

Wskazania najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana przez Wójta, po
uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny wymienionego
powyżej.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie największa ilość punktów uzyskanych przez
Wykonawcę.
Rozdział XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Do dnia podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany do
dostarczenia do siedziby Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są przed podpisaniem umowy dostarczyć
Zamawiającemu oryginał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku
składania oferty przez konsorcjum, umowa powinna zawierać:
określenie celu gospodarczego,
oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
rękojmi,
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi,
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
Rozdział XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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Rozdział 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
Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia stanowi załącznik nr 5 do siwz.
Rozdział XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PRZYSŁUGUJĄCEJ

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu przetargowym przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy.
Rozdział XIX. WIADOMOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt. 6.
3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, adres poczty elektronicznej:
p.kanikowski@pielgrzymka.biz , oraz za pomocą faksu – nr 767437000.
ZAŁACZNIKI:
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 -

DRUK OFERTY
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP
OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ
PROJEKT UMOWY
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