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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1.INFORMACJE OGÓLNE 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

46-380 Dobrodzień

ul. Piastowska 25

tel. 34/3575-351, 34/3575-330

e-mail: remwod@ poczta.onet.pl

NIP: 575-00-13-877
adres strony internetowej:  www.zgkim.dobrodzien.bipfirma.pl.
godziny urzędowania: 600-1400 (od poniedziałku do piątku) 

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1.Zamawiający  zaprasza  do  udziału  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1, art. 39 i następne ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018r, poz.1986 z późn.zm.)
na: 

„Dostawę  koksu i węgla na potrzeby  Zakładu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2019/2020”

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia zwanej dalej „SIWZ” . 

2.2. Do  udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r,
poz.1986  z  późn.zm.) zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”  lub  „Pzp”  oraz  w  sprawach
nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 
2.3.  Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  z zasadami  przewidzianymi  dla
zamówień  o  wartości  poniżej  równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2.4.Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla

tzw.„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Stosownie do

przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie

zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 



3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1.Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  koksu  i  węgla  w  sezonie  grzewczym

2019/2020  na  potrzeby  Zamawiającego  w  następujących  ilościach  i  o  podanych

parametrach;

ZADANIE NR I -  koks orzech G II wartość opałowa 27000 kJ/kg  przy uwzględnieniu

dostaw w następujących miesiącach w wysokościach;

-     XI 2019 – 20 ton

- I 2020 – 25 ton

RAZEM:  45 ton

ZADANIE NR II - węgiel orzech II wartość opałowa 28000 kJ/kg przy uwzględnieniu

dostaw w następujących miesiącach w wysokościach;

-    XI 2019 - 20 ton

- I 2020 -  20 ton

- II 2020 – 20 ton

RAZEM:  60 ton

ZADANIE NR III - miał węglowy;

- wartość opałowa 24000 kJ/kg granulacji 0-20, 

- wilgotność całkowita - do 15%, 

- popiół w stanie roboczym - do 18%  

przy uwzględnieniu dostaw w następujących miesiącach w wysokościach;

-    XI 2019 - 50 ton

- XII 2019 - 150 ton

- I 2020 – 150 ton

- II 2020 – 150 ton

- III 2020 – 100 ton

- V 2020 - 100 ton

RAZEM: 700 ton

ZADANIE NR IV – eco groszek;

- wartość opałowa 26000 kJ/kg - 28000 kJ/kg,

- wilgotność całkowita - do 10%, 

- popiół w stanie roboczym - do 10%  

 przy uwzględnieniu dostaw w następujących miesiącach w wysokościach;

- XI 2019 - 50 ton



- XII 2019 - 50 ton

- I 2020 – 50 ton

- II 2020 -  50 ton

- III 2020 – 50 ton

- V 2020 – 50 ton

RAZEM: 300 ton

Kod i nazwa grupy wg. CPV- 09110000-3,09111000-0,

                                               09113000-4,09111210-5.

3.2.Podane w pkt.3.1 ilości dostaw na poszczególne miesiące mają charakter 

szacunkowy  i  mogą  ulec  zmianie  zarówno  w  podanych  okresach   jak  również

całościowo w zależności od warunków pogodowych na warunkach określonych w

umowie.

3.3.Miejsce  dostawy;  teren  działania  Zamawiającego   –  Gmina  Dobrodzień.

(wskazane  dokładnie w zleceniach o których mowa w §5 ust.1 umowy).

3.4.Dostawy  uzależnione  od  potrzeb  Zamawiającego  (warunki  pogodowe)  i   od

możliwości składowych na placach przy kotłowniach. 

3.5.Zamawiający  zastrzega sobie prawo;

a/. wyrywkowej kontroli wagi dostawy przy uwzględnieniu około 16 km dojazdu do
wagi – dojazd do miejscowości Pludry (wliczone w cenę dostawy),
Stwierdzenie nieprawidłowości po stronie wykonawcy na dany sortyment  oznacza
konieczność  dostawy  brakującej  ilości  na  koszt  wykonawcy  przy  uwzględnieniu
przyjęcia  takiego  samego  braku  ilości  wszystkich  dostaw jakie  miały  miejsce  od
ostatniego ważenia na dany sortyment
b/.wyrywkowej  kontroli  jakości  dostawy  (badania  w  nie  posiadającym  akredytacji
Zakładzie Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” spółka z o.o. ul. Świerklańska 2, 
47-120 Zawadzkie).
W przypadku jeżeli wyniki badań będą negatywne wykonawca ;
- ponosi koszty badań w całości, 
- zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i we własnym zakresie w terminie do 
3 dni roboczych od otrzymania wyników badań taką samą ilość opału  jakiej dostawa 
podlegała badaniom i miała wyniki negatywne,
- odebrać na własny koszt i we własnym zakresie  pozostałą po spaleniu  ilość opału
jakiej  dostawa  podlegała  badaniom  i  miała  wyniki  negatywne  (bez  prawa
dochodzenia  jakichkolwiek  roszczeń  w  stosunku  do  ilości  opału  zużytego  przez
zamawiającego do czasu otrzymania wyników  badań). 
3.6.Wykonawca obowiązany jest do każdej dostawy dołączyć atesty na oferowany

koks i  węgiel.  Brak dołączenia dokumentu o którym mowa w zdaniu poprzednim

uprawnia zamawiającego do odmowy przyjęcia  dostawy, a wszelkie powstałe z tego

tytułu koszty ponosi wyłącznie wykonawca. 



3.7.  W  odniesieniu  do  sortymentu  eco  groszek  ze  względów  logistycznych

dostawa odbywać się może wyłącznie samochodami o masie do 10 ton.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1.Od 3 dnia kalendarzowego od daty podpisania umowy do dnia 30.05.2020r.      

4.2.Tak określone terminy realizacji  zamówienia  mogą ulec  zmianie  na zasadach

określonych w umowie. 

7.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
7.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1A oraz nr 1B do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału
w postępowaniu. 

7.2 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 podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w
pkt. 7.1. 

7.3 W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  przez  wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1 składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  zamówienie.  Dokumenty  te  potwierdzają  spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym  każdy  z wykonawców  wykazuje  spełnianie  warunków  udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7.4 Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego albo
inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez
podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

7.5 Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie
wynika z dokumentów rejestrowych. 

7.6 Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  zamieszczenia  na  stronie  internetowej
informacji,  o której  mowa w art.  86  ust.  5  Pzp  (tj.  o  kwocie  jaką  zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców
którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu
gwarancji  i  warunkach  płatności  zawartych  w  ofertach),  przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o     przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23. 

7.7.  Wraz ze złożeniem oświadczenia o którym mowa w pkt.7.6. wykonawca może
przedstawić  dowody,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do
zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

7.8. Przed udzieleniem zamówienia  Zamawiający wezwie wykonawcę, którego
oferta  została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie
krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub



dokumentów potwierdzających okoliczności,  o  których mowa w art.  25
ust. 1 Pzp, tj;

7.8.1)     Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa; 
         a/.wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych  również  wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem
terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu  ,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-  w  tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na  rzecz  których  dostawy  zostały  wykonane  oraz  załączeniem  dowodów
określających cz te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy  czym  dowodami,  o  których  mowa  są  referencje  bądź  inne  dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z
uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w
stanie ich uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź  inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  Wzór  oświadczenia  stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.

7.8.2)     Potwierdzających  brak  podstaw  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  w
postępowaniu: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i  21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę
aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.  24
ust.  5  pkt  5  i  6  ustawy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu; 

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  wystawionego  nie
wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,
odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł  porozumienie  z
właściwym organem w sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z ewentualnymi
odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane  prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru



lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

5) oświadczenia  wykonawcy  o  braku  wydania  wobec  niego  prawomocnego
wyroku  sądu  lub  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o  zaleganiu  z
uiszczaniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne  albo  –  w  przypadku  wydania  takiego  wyroku  lub  decyzji  –
dokumentów potwierdzających  dokonanie  płatności  tych  należności  wraz  z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności; 

6) oświadczenia  wykonawcy o  braku  orzeczenia  wobec  niego  tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

7) oświadczenia  wykonawcy  o  braku  wydania  prawomocnego  wyroku  sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności  lub grzywny w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy; 

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej  o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7
ustawy; 

9) oświadczenia  wykonawcy  o  niezaleganiu  z  opłacaniem  podatków  i  opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej  grupy  kapitałowej;  w  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

7.9.        Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
a) Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.:
1)  7.8.2  ppkt  1   –  składa  informację  z  odpowiedniego  rejestru  albo,

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 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; 

2) 7.8.2 ppkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne albo że zawarł  porozumienie z właściwym
organem  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z  ewentualnymi
odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczególności  uzyskał  przewidziane
prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 



 Dokumenty, o których mowa w pkt 7.9 a) ppkt. 1 i 2 litera b, powinny być
wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu
składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu. 

 Dokument, o którym mowa w pkt 7.9 a) ppkt. 2 litera a), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce  zamieszkania  ma  osoba,  której  dokument  dotyczy,  nie  wydaje  się
dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  7.9.  a)  zastępuje  się  je  dokumentem
zawierającym odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument  miał  dotyczyć,  złożone  przed  notariuszem  lub  przed  organem
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej  osoby.  Przepis ust.2  stosuje się tj.
dokumenty,  o  których  mowa w pkt  7.9  a)  ppkt. 1  i  2  litera  b,  powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  Dokument,
o którym mowa 7.9 a) ppkt 2 litera a), powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

c) Wykonawca  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w
odniesieniu  do  osoby  mającej  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej,  której  dotyczy  dokument  wskazany  w pkt.  7.8.2.1
składa dokument, o którym mowa w pkt. 7.9.a ppkt. 1, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli 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  złożonym  przed  notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2
zdanie pierwsze Rozporządzenia Ministra  Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.  w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126) stosuje się. 

7.10.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  Pzp,  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może
żądać dokumentów, które określają 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

publicznego; 
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. 

7.11. Zamawiający żąda od wykonawcy,  który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia



w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.8.2 ppkt.
1-9. 

7.12.W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.8.1, 7.8.2, 7.9 w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

7.13.W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów,  o
których  mowa  w  pkt.  7.8.1,  7.8.2,  7.9,  które  znajdują  się  w  posiadaniu
zamawiającego,  w  szczególności  oświadczeń  lub  dokumentów
przechowywanych  przez  zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  Pzp,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są
one aktualne.  

7.14. Forma dokumentów 
a) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26

lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) 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. 

b) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w
pkt. 7.14 lit. a), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem. 

c) 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 każdego z nich dotyczą. 

d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w
formie elektronicznej. 

e) Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie
poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  roku  (Dz.U.2016.1126),  innych  niż
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził
zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 

g) W  przypadku  wskazania  przez  wykonawcę  dostępności  oświadczeń  lub
dokumentów, o których mowa w pkt. 7.8.1, 7.8.2, 7.9 w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych pobieranych samodzielnie przez zamawiającego zamawiający może
żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez  wykonawcę  i  pobranych  samodzielnie  przez  zamawiającego
dokumentów. 

h) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii. 

i) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie



wskazanym,  chyba  że  mimo  ich  złożenia  oferta  wykonawcy  podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

j) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp.

k) Wykonawca  nie  jest  obowiązany do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
zamawiający  posiada  oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  tego
wykonawcy lub może 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).

l) Zamawiający  korzysta  z  internetowego  repozytorium  zaświadczeń  e-Certis
oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w
formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.

8.INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

8.1.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Pan Zygfryd Czichon

           tel. 34/3575-351, 34/3575-330

           e-mail: remwod@ poczta.onet.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 14.00 , z wyłączeniem dni wolnych
od pracy.

8.2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na
adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul. Piastowska 25,
46-380 Dobrodzień.

8.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez 

     Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres:

     remwod@poczta.onet.pl, fax;34/3575-330.

8.4. 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

rozdziale 7 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym

mowa w art. 26 ust. 3 Pzp) dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna. 

8.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane

za  pomocą  faksu  lub  w formie  elektronicznej  wymagają  na  żądanie  każdej  ze

stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

8.6. 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. 

8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania

wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8.8. Przedłużenie terminu składania ofert  nie wpływa na bieg terminu składania

wniosku, o którym mowa w pkt. 8.6. 

8.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom,

którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

8.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

8.11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu

składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie

internetowej. 

8.12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8.13. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,

Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer

faksu lub adres e-mail  podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

8.14. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powiadomienia  Zamawiającego  w  formie

pisemnej  o wszelkiej  zmianie  numeru  faksu  i  adresu  poczty  elektronicznej

podanego w ofercie.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1 Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. 

Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.

10.2 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. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.



10.3 Przedłużenie  terminu  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.

10.4 Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz  z  upływem  terminu
składania ofert.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
11.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

nieważności. Oferta  musi  być  napisana  w  języku  polskim,  powinna  być
sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie,
w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie  zapisów,  oraz podpisana przez
osobę upoważnioną.

11.2W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć
stosowne  pełnomocnictwo  dla  takiego  pełnomocnika.  Pełnomocnictwo
powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

11.3Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z ustawy Pzp. 

11.4Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11.5Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej  oferty  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne
zawiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  przed  terminem  składania  ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych
zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”.  Koperty  oznaczone  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu
oferty Wykonawcy,  który wprowadził  zmiany i  po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

11.6Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia  według tych samych zasad jak
wprowadzanie  zmian  i  poprawek  z  napisem  na  kopercie  „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a
koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

11.7Do  przeliczenia  na  PLN  wartości  wskazanej  w  dokumentach  złożonych  na
potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wyrażonej  w
walutach  innych  niż  PLN,  Zamawiający  przyjmie  średni  kurs  publikowany
przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

11.8Wykonawcy  przedstawiają  ofertę  zgodnie  ze  wszystkimi  wymaganiami
określonymi  w SIWZ.  Oferta  nie  spełniająca  wymagań określonych  w  siwz
zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 87 ust. 2
Pzp.

11.9Na ofertę składają się:
a) Wypełniony  formularz  ofertowy   sporządzony  wg.  wzoru  stanowiącego

załącznik nr 1  do SIWZ.
b) Wypełnione załączniki nr 1A i 1B do SIWZ.
c) informacja  o  części  zamówienia  jaką  Wykonawca  zamierza  powierzyć

podwykonawcy  - na formularzu oferty.



       d)  w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne 
           zobowiązanie tych podmiotów wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
           SIWZ. (jeżeli dotyczy).
     e)   pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia)  w przypadku,
         gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych.
 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się  o zamówienie pełnomocnictwo
(oryginał  lub  notarialnie  potwierdzona  kopia)   do  reprezentowania  ich  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).    
      f) wykaz dostaw -  wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
11.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski. 
11.11 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
11.12 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
11.13 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi

numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą
połączona  (np.  zbindowana,  zszyta  uniemożliwiając  jej  samoistną
dekompletację). 

11.14 Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  w  siedzibie  Zamawiającego  i
oznakować w następujący sposób: 

Adres Zamawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony na:

„Dostawę  koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2019/2020”

nie otwierać przed 01.10.2019r. godz. 07 30
Adres Wykonawcy
11.15 Tajemnica przedsiębiorstwa 

a. Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,
nie  później  niż  w terminie  składania  ofert  lub  wniosków o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

b. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  o których mowa w art.  86 ust.  4.
Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.

c. Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica
przedsiębiorstwa  były  przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej
kopercie  z  oznakowaniem  „tajemnica  przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)
oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych  elementów oferty.  Brak  jednoznacznego
wskazania, które informacje wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń. 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
12.1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  do  dnia  01.10.2019r.  do

godz.  07:00  w ZGKiM  Dobrodzień,  ul.  Piastowska  25,  46-380  Dobrodzień
(kasa) .

12.2. Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  01.10.2019r.  o  godz.  7:30  w  siedzibie
Zamawiającego – Sala Narad.

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podaje  kwotę,  jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.



12.5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a
także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12.6. Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  zamawiający  zamieszcza  na  stronie
internetowej informacje dotyczące:

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

płatności zawartych w ofertach.
12.7. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę
o złożeniu oferty po terminie.

13. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA CENY
13.1. Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do

SIWZ) cenę za poszczególne części (zadania) .
13.2.  Cena oferty musi  być  podana w PLN cyfrowo i  słownie,  w wartości  netto  i

brutto, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena może być tylko jedna.

13.3.Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować

wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  Wykonawca  z  tytułu  należytej  oraz  zgodnej

z obowiązującymi  przepisami  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  również

wszelkie  koszty  towarzyszące  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  np.umowy,

koszty dostawy. 

13.4. Cena  oferty  powinna  wynikać  z  przedłożonej  oferty.  Zamawiający  poprawi

omyłki na zasadach określonych w art. 87 Pzp. 

13.5. Wykonawca  obliczając  cenę  oferty  musi  uwzględnić  wszystkie  elementy

określone w SIWZ. 

13.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku  podatkowego zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów i  usług,

zamawiający w celu oceny takiej  oferty dolicza  do przedstawionej  w niej  ceny

podatek  od  towarów i  usług,  który  miałby  obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi

przepisami.  Wykonawca,  składając ofertę,  informuje zamawiającego, czy wybór

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

wskazując  nazwę (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa lub  świadczenie

będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty

podatku. Oświadczenie takie należy złożyć na formularzu ofertowym. 

13.7. Cena  musi  być  podana  z dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku

(zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem

od towarów i usług VAT, 



13.8. Podatek od towarów i  usług (VAT)  należy uwzględnić  w cenie  ofertowej  w

wysokości obowiązującej na dzień składania ofert. 

13.9. Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy,

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.

13.10.   Zgodnie  z  art.  87  ust.  2  Pzp,  Zamawiający  poprawia  w  tekście  oferty

oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki

polegające  na  niezgodności  oferty  z SIWZ.  Poprawiając  omyłki  rachunkowe,

Zamawiający  będzie  uwzględniał  konsekwencje  rachunkowe  dokonanych

poprawek. 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.

14.1.Przy  wyborze  ofert  na  sortyment  eco  groszek Zamawiający  będzie  się

kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena – 60 %,

2) Termin płatności  -40%

Przy wyborze ofert na sortyment; koks, węgiel, miał węglowy Zamawiający będzie

się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena – 60 %,

2) Termin płatności  -30%

3)        Dostawa samochodami do 3,5 t – 10%

14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów- eco groszek:

kryterium pierwsze (C): cena – waga 60%

1) W  ramach  kryterium  „Cena”  ocena  ofert  zostanie  dokonana  przy

zastosowaniu wzoru: 

Cn 

C = ------------ x100 pkt x 60 %

Co 

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych



Co - cena oferty ocenianej 

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto na

zadanie  podana w formularzu oferty.

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

2) Kryterium (Tp) termin płatności 

kryterium drugie (Tp): termin płatności – waga 40%

Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium: 

Tp - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie

danego kryterium, przyjmuje się 40 punktów.

Termin  w dniach Liczba punktów
 7 dni 0
8-14 20
15-29 30

30 40

Sposób obliczenia punktów dla  kryterium termin płatności  jakości:

a. Kryterium  termin  płatności  będzie  rozpatrywane  na  podstawie

zadeklarowanego  w formularzu  ofertowym  terminu  płatności  na

zadanie.

14.3 Za  najkorzystniejszą  ofertę  zostanie  uznana  oferta,  która  uzyskała  łącznie

najwyższą liczbę punktów obliczoną wg  następującego wzoru: 

P= C+Tp

gdzie:

P - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta 

C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium

cena 

Tp - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin

płatności

14.2.1 Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów- koks, węgiel, miał 

węglowy:

kryterium pierwsze (C): cena – waga 60%

1) W  ramach  kryterium  „Cena”  ocena  ofert  zostanie  dokonana  przy



zastosowaniu wzoru: 

Cn 

C = ------------ x100 pkt x 60 %

Co 

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej 

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto za

daną część (zadanie)  podana w formularzu oferty.

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 

2) Kryterium (Tp) termin płatności 

kryterium drugie (Tp): termin płatności – waga 30%

Sposób obliczania punktów dla w/w kryterium: 

Tp - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie

danego kryterium, przyjmuje się 30 punktów.

Termin  w dniach Liczba punktów
 7 dni 0
8-14 10
15-29 20

30 30

Sposób obliczenia punktów dla  kryterium termin płatności  jakości:

b. Kryterium  termin  płatności  będzie  rozpatrywane  na  podstawie

zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu płatności na dane

część (zadanie- koks, węgiel, miał węglowy).

2) Kryterium (D) dostawa;

Kryterium trzecie (D); dostawa samochodami do 3,5 t – waga 10%

14.3.1.Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta,  która uzyskała łącznie

najwyższą liczbę punktów obliczoną wg  następującego wzoru: 

P= C+Tp+D

gdzie:

P - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta 



C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium

cena 

Tp - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium termin

płatności

D- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium dostawa

samochodami do 3,5t

14.4 Zamawiający  obliczy  punkty  liczbowo  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po

przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

14.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami.  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje  zamawiającego,  czy

wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  zamawiającego  obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa

lub  świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  ich

wartość bez kwoty podatku.

14.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów

oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną

lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie

lub  koszcie,  zamawiający wzywa wykonawców,  którzy złożyli  te  oferty,  do

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.
15.1. Przed zawarciem umowy w sprawie  zamówienia  publicznego,  Wykonawca,

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić
następujących formalności:
1/.w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie 
przedłożyć kopię umowy konsorcjum,
2/.przedłożyć kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opłaconej
polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość
nie mniejszą niż cena ofertowa. 

          3/.kopie umów o podwykonawstwo jeżeli wykonawca polegał na zasobach 
          podmiotu trzeciego.



16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 

17.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
17.1 Wszelkie istotne postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 

do SIWZ stanowiąc jej integralną część. 
17.2.Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
17.3.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie;
a/. zmian  przewidzianych  w  ogłoszeniu  lub  SIWZ  w  postaci  jednoznacznych

postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość
zmiany  wysokości  wynagrodzenia  wykonawcy  i  charakter  oraz  warunki
wprowadzenia zmian – zmiany opisane są w załączniku nr 5 do SIWZ.

b/. zmiany dotyczą dodatkowych dostaw nie objętych zamówieniem podstawowym.
17.4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i 
Wykonawcy tylko w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawie Kodeks cywilny w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności .

17.5.Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy , z zastrzeżeniem zmian 
przewidzianych w umowie oraz zmian określonych w art. 144 ust.1 pkt.2-6 Pzp.

17.6.Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, której nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które spowodowałoby, że 
świadczenie stałoby się niemożliwe.   

17.7.Zamawiający dla zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia dopuszcza 
możliwość istotnych zmian w niniejszej umowie. W szczególności zmiany mogą 
dotyczyć przedmiotu zamówienia, harmonogramu dostaw (terminy wskazane w 
pkt.3) , terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, osób 
odpowiedzialnych za realizację umowy, gdy;

a/. nastąpi zmiana przepisów prawa, w tym  zmiana stawki podatku VAT,

b/. nastąpiła zmiana cen na kopalniach lub składach opałowych.
c/.nastąpiły sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły 
wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w tym terminu 
wykonania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej. Przez zaistnienie siły wyższej 
Zamawiający rozumie w szczególności;

- klęski żywiołowe,

- wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych 
odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających 
prowadzenia dostaw zgodnie z harmonogramem dostaw (terminy wskazane w pkt.3.)
np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim,

d/.nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego 
zgłoszenia i po dokonaniu akceptacji Zamawiającego,



e/. przerw w realizacji dostaw z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

f/. nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści 
niniejszej umowy na postawie art. 144 ust.1 pkt.2 Pzp, w związku z zaistnieniem 
sytuacji (przesłanek) opisanych w art. 144 ust.1 pkt.2 Pzp i zlecenie Wykonawcy 
dodatkowych dostaw wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy  (przedmiot 
zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych dostaw  wpływa na termin 
wykonania przedmiotu umowy. Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych 
Wykonawcy dodatkowych dostaw.     

g/. powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w momencie 
zawierania umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania przedmiotu umowy o czas niezbędny do ich wykonania, jednak nie dłużej 
niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w 
terminie pierwotnie ustalonym.

h/. wystąpi brak na rynku dostępnych sortymentów (o ustalonych parametrach) 
oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi spełniającymi 
wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. W takim wypadku strony mogą postanowić o zmianie 
sposobu świadczenia, które mogą być wykorzystane przy realizacji przedmiotu 
umowy. Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o 
zmianie sortymentów

i/.wystąpi konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony
Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

17.8. W przypadku zasadności zmiany wynagrodzenia obowiązkiem Wykonawcy jest
przedłożenie stosownego dokumentu z kopalni lub składu opałowego wskazanego w 
pkt.6 oferty Wykonawcy o fakcie zmiany cen z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy.
17.9.W przypadku dokonania zmiany treści umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt.2 
Pzp w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanych w art. 144 ust.1 pkt.2 
Pzp ustala się następujące zasady postępowania;

a/. rozpoczęcie wykonywania dodatkowych dostaw wykraczających poza zakres 
umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 
ust.1 pkt.2 Pzp może nastąpić po podpisaniu  przez obie strony aneksu 
zmieniającego umowę w tym zakresie.

b/. podstawą do podpisania aneksu o którym mowa pod lit.a/. będzie protokół 
sporządzony przez strony umowy. Protokół musi  zawierać uzasadnienie wskazujące 
spełnienie przesłanek o których mowa   w art. 144 ust.1 pkt.2 Pzp.

c/. podstawą  do ustalenia wynagrodzenia za dodatkowe dostawy wykraczające poza
zakres przedmiotu umowy (przedmiot zamówienia podstawowego)  udzielanych na 
podstawie art. 144 ust.1 pkt.2 Pzp będzie oferta Wykonawcy przyjęta i zatwierdzona 
przez Zamawiającego. Przedmiotowa oferta stanowić będzie załącznik do aneksu o 
którym mowa pod lit.a/. 

d/. oferta zostanie opracowana przy uwzględnieniu, iż cena za dany sortyment 
wykraczający poza przedmiot zamówienia podstawowego  ma odniesienie do cen w 
ofercie złożonej przez Wykonawcę w oparciu o którą zawarto umowę i dokumenty 



przedłożone przez Wykonawcę z kopalni lub składu opałowego z której dany 
sortyment będzie brany o wzroście cen na kopalni lub składach opałowych przy 
kopalniach. 

17.10.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, 
składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis 
zmian i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które 
może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody. 

17.11.Ewentualne zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w 
życie po odpowiednich negocjacjach stron i akceptacji ustaleń przez obie strony.

17.12.Umowa  podlega  unieważnieniu  w  części  wykraczającej  poza  określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 Pzp.

18.  KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  DANYCH
OSOBOWYCH.

18.1. Stosownie do art.  13 ust.  1 i  2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04  maja  2016  r.,  str.  1  –  dalej  „RODO”)  Zamawiający  informuje,  iż
administratorem  danych  osobowych  jest  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

18.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu  związanym  z  prowadzeniem  niniejszego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem,  jak również,  jeżeli  nie
ziszczą  się  przesłanki  określone  w  art.  93  ust.  1  PZP –  w  celu  zawarcia
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  jej  realizacji,  a  także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

18.3. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym
dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96
ust. 3 PZP.

18.4. Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z  prowadzeniem  niniejszego
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  będą  przechowywane,
zgodnie  z  art.  97  ust.  1  PZP,  przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  jeżeli  czas  trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

18.5. Niezależnie od postanowień pkt 18.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy
w sprawie  zamówienia  publicznego,  dane  osobowe będą  przetwarzane  do
upływu  okresu  przedawnienia  roszczeń  wynikających  z  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego. 

18.6. Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z  prowadzeniem  niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom
świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, 



18.7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

18.8. Osoba,  której  dotyczą  pozyskane  w  związku  z  prowadzeniem  niniejszego
postępowania dane osobowe, ma prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,

3) do  żądania  od  Zamawiającego  –  jako  administratora,  ograniczenia
przetwarzania  danych  osobowych  z  zastrzeżeniem  przypadków,  o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

4) wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  jej  danych  osobowych  narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

18.9. Obowiązek  podania  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym
określonym  w  przepisach  PZP,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych określa PZP.

18.10. Osobie,  której  dane  osobowe  zostały  pozyskane  przez  Zamawiającego  w
związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nie przysługuje:

1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3
lit. b, d lub e RODO, 

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,  określone  w  art.  21  RODO  prawo  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

18.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach  sprawowania  władzy  publicznej,  w  szczególności  do  podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe
są  przekazywane  do  podmiotów  przetwarzających  dane  w  imieniu
administratora danych osobowych.

19.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCE
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZMÓWIENIE PUBLICZNE.
1. Środki  ochrony prawnej  przysługują  wykonawcy,  a  także  innemu podmiotowi,

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego  podjętej  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub
zaniechania czynności,  do której  zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustaw

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub

zapytania o cenę;



b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie  powinno  wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  lub  w  postaci
elektronicznej,  podpisane  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym  przy  pomocy  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu  lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać
się  z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. 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 na podstawie art. 180 ust.
2.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

9. Na  czynności,  o  których  mowa  w  pkt.  8,  nie  przysługuje  odwołanie,  z
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.

11. Odwołanie  wobec treści  ogłoszenia  o zamówieniu,  a  jeżeli  postępowanie  jest
prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  także  wobec  postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

12. Odwołanie  wobec  czynności  wnosi  się   w  terminie  5  dni  od  dnia,  w  którym
powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

13. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub
mimo  takiego  obowiązku  nie  przesłał  wykonawcy  zawiadomienia  o  wyborze
oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30
dni  od  dnia  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej
ogłoszenia  o  udzieleniu  zamówienia,  a  w  przypadku  udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki



albo  zapytania  o  cenę  -  ogłoszenia  o  udzieleniu  zamówienia  z
uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia; albo
b)  opublikował  w Dzienniku  Urzędowym Unii  Europejskiej  ogłoszenie o
udzieleniu  zamówienia,  które  nie  zawiera  uzasadnienia  udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a)  nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o
udzieleniu zamówienia; albo
b)  zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia,  które  nie  zawiera  uzasadnienia  udzielenia  zamówienia  w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania
o cenę.

14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  zamawiający  może
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

15. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  upływie  terminu  składania  ofert  bieg
terminu  związania  ofertą  ulega  zawieszeniu  do  czasu  ogłoszenia  przez  Izbę
orzeczenia. 

20. OFERTY CZĘŚCIOWE 
20.1.Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedno lub kilka części

(zadań).
21.UMOWA RAMOWA 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
22.  INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH,  O  KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.
23. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
24. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż
zł. 
25. AUKCJA  ELEKTRONICZA.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.  
26. ZWROT KOSZTÓW .
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
27. WYMAGANIA,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 Pzp
Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29  ust. 4 Pzp. 
28. INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA 
28.1.Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez 

Wykonawcę. 



28.2 Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom.

29. KATALOGI ELEKTRONICZNE 
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci 
katalogów elektronicznych. 
30.WYMAGANIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST.2A Pzp
Zamawiający nie określa standardów o których mowa w art.91 ust.2a Pzp.
31. WYMAGANIA,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A Pzp
Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29  ust. 3a Pzp. 
32. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Załącznik nr 1 – formularz oferty 
2. Załącznik nr 1 A i 1B - oświadczenia 
3. Załącznik nr 2 - zobowiązanie 
4. Załącznik nr 3 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 
5. Załącznik nr 4 – wykaz dostaw 
6. Załącznik nr 5 – wzór umowy
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