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I. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1, tel. 768 775 013 faks 767 437 000,
zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa
lekkiego oleju opałowego w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r.”.
CPV:09135000-4 - oleje opałowe.
1. Urząd Gminy Pielgrzymka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do
1530.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) zwaną dalej
„ustawą” ,„Pzp” lub „ustawą Pzp”.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się
będzie
przepisy
ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121), jeżeli
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
4. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie
internetowej Zamawiającego www.pielgrzymka.bip.net.pl .
6. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji.
1) SIWZ oraz pytania, odpowiedzi, zmiany treści ogłoszenia lub SIWZ Zamawiający
umieści na stronie internetowej www.pielgrzymka.bip.net.pl oraz przekaże
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ na wniosek, o którym mowa w art. 42
ust. 2 Pzp lub zadali pytania / wnieśli odwołania.
2) Bieg terminu dotyczący wnoszenia pytań i odwołań rozpoczyna się od dnia
zamieszczenia
ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
8. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w
terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku. Opłata jakiej żąda za Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia to koszt jej druku lub koszt druku i przekazania.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych.
10. Zgodnie z art. 27 Pzp wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i
informacje
Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem lub drogą elektroniczną.
Dokumenty przesłane faksem bądź drogą elektroniczną, na żądanie strony, fakt ich
otrzymania winien zostać potwierdzony.
11. Zgodnie z art. 82 ust. 1 Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych i w częściach.
13. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp,
15. Zamawiający nie przewiduje:
a) zebrania Wykonawców,
b) zawarcia umowy ramowej,
c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
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d) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
e) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
f) wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4
Pzp.
16. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
17. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom. W
przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców Wykonawca winien
wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy
Podwykonawcy.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem postępowania jest dostawa lekkiego oleju opałowego do kotłowni
stanowiących własność Gminy Pielgrzymka w okresie od 1 października 2015 r. do 30
września 2017 r.
Olej opałowy lekki musi spełniać warunki normy PN-C-96024:2001.
Przewidywana wielkości dostawy kształtuje się na poziomie 150 m3 oleju opałowego.
Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb zamawiającego.
Miejscem dostaw będzie:
- kotłownia w budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce – magazyn oleju 9 m3,
- kotłownia świetlicy wiejskiej w Proboszczowie – magazyn oleju 4,5 m3,
- kotłownia świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Grodziskiej - magazyn oleju 4,5 m3,
- kotłownia świetlicy wiejskiej w Twardocicach – magazyn oleju 1 m3.
Główny przedmiot - CPV:
09135000-4 - oleje opałowe
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r..
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

OPIS

SPOSOBU

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.
4

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnych warunków.
V.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POZOSTAŁYCH WYMAGANYCH
DOKUMENTÓW

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu należy przedłożyć: brak
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: brak
4. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
2 ustawy, należy przedłożyć:
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
5. Inne dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wg załączników
1÷5 do SIWZ).
2) Zaakceptowany projekt umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ).
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI.
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia ofert:
a) Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i informacje składane przez
Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej.
Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu,
potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań,
zawiadomień, zmiany SIWZ oraz odpowiedzi zostaną przekazane Wykonawcom,
którzy zakupili SIWZ oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego;
b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach
określonych ustawą PZP pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść
odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy zakupili SIWZ oraz zamieści na
stronie internetowej. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
terminie składania ww. wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
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terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ;
c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
ogłoszenia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz
zamieści na stronie internetowej. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich
Wykonawców;
d) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje ogłoszenie do BZP;
e) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację taką na stronie
internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i
Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
terminowi.
f) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w
ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert:
a) Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy
oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający
dopuszcza przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za pomocą faksu
potwierdzonego niezwłocznie pisemnie;
b) Informacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu oferty wraz z
uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane pisemnie
Wykonawcom, którzy złożyli oferty,
c) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie
Wykonawcom którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie
internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
3. Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami:
a) Paweł Kanikowski, tel. 768775013 wew. 115 lub w siedzibie Zamawiającego, w
godz. od 730 do 1530.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiący
załącznik do SIWZ. Do oferty winny być dołączone dokumenty wymienione w
Rozdziale V niniejszej Specyfikacji (SIWZ).
2. Załączniki powinny zostać wypełnione (bądź przepisane z zachowaniem treści)
przez Wykonawcę bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian skutkujących
zmianą sensu ich treści.
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3. Załącznik – projekt umowy winien zostać zaakceptowany i podpisany przez
Wykonawcę na ostatniej stronie bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian
skutkujących zmianą sensu jego treści.
4. W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, każda
zapisana strona powyższej kopii bądź kserokopii musi być potwierdzona „za
zgodność z oryginałem” na każdej ze stron zawierającej treść przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia
oraz w przypadku gdy Wykonawca dołączył pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, kopie dokumentów
dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. Złożona oferta wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być
zgodna z treścią SIWZ.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być napisana w języku polskim,
nieścieralnym atramentem.
8. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty, muszą być podpisane przez Wykonawcę
lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza lub
mocodawcę.
9. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami
oraz spięte. Wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany (korekty
wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
10. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie) oznaczonej
nazwą i adresem. Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego z
zaznaczeniem:
Oferta na zadanie pn:
Dostawa oleju opałowego
Nie otwierać przed dniem 17 września 2015 r., godz. 1015
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej
przedterminowe otwarcie.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu
przed
terminem
składania
ofert.
Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane
i
oznaczone
zgodnie
z postanowieniem SIWZ pkt. 9, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona
określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofywać i
dokonywać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
12. Dokumenty przetargowe, które zostały otwarte w dniu otwarcia ofert zatrzymuje
Zamawiający.
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X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1, nie później niż dnia 17
września 2015 r. do godz. 1000.
XI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 września 2015 r. o godz. 1015 w siedzibie
Zamawiającego: Urząd Gminy Pielgrzymka, Pielgrzymka 109 A/1,
sala
konferencyjna - pok. nr 3.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy
Pzp poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem
„WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”, a później wg kolejności wpływu – tj. dat i
godzin wpłynięcia ofert.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, zawarte w ofertach.
5. Protokół wraz z załącznikami, tj.: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami
składanymi przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny.
Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne
od chwili ich otwarcia.
W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem
sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia
oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w
dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania.
6. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu
przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie
składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane.
Wykonawca
nie
może
zastrzec
informacji
o
których
mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy.
7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako „tajemnica przedsiębiorstwa”
były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z
oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielone od
pozostałych, jawnych części oferty.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w formularzu ofertowym.
2. Zaoferowana cena będzie ceną ryczałtową (obowiązują zapisy art. 632 Kodeksu
cywilnego).
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania.
4. Ceny, wartość oraz podatek VAT muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z
polskim systemem płatniczym.
5. Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2. ustawy Pzp.
6. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:
a) bez podatku VAT (netto),
b) kwotę podatku VAT (podatek VAT)
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c) łącznie z podatkiem VAT (brutto).
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z
przepisami
ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za
oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.
5. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 ustawy Pzp zwróci
się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował
następującym
kryterium:
CENA – 100%.
Cena – A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród
cen zawartych w ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem,
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) C min x
= C (x) 100
gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte
przetargiem
C(x) – cena zawarta w ofercie „x”
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Pzp, niniejszej specyfikacji oraz zostanie
oceniona,
jako
najkorzystniejsza
w
oparciu
o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów – najniższa cena
oferty.
3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający może żądać od Wykonawców, w
wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych
oświadczeń i dokumentów.
5. Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006
r. w sprawie rodzajów dokumentów Zamawiający może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez
Wykonawcę kopia dokumentu jest nie czytelna lub budzi wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
6. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
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XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O
FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, uzasadnienie wyboru oferty,
przyznana punktację w każdym kryterium oraz łącza punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
d) terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta.
2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a, na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica
ogłoszeń).
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z ww.
kryteriami, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niż w terminie określonym ustawą Pzp.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem
ww.
terminu,
jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, 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 Pzp.
6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23
ust. 4 ustawy Pzp, może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
przed podpisaniem umowy.
7. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić
pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty
dokumentów.
8. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia winni przedstawić umowę konsorcjum, jeżeli nie została dołączona do
oferty.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR
UMOWY.
1. Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje zmian zapisów umowy.
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XVII.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w
art. 179÷198 ustawy Pzp.
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