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CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
Ul. Białostocka 22
16-130 Janów
Tel./fax 857216216
NIP 5451447148 REGON 001059082
Adres strony internetowej: www.zsrjanow.edu.pl
Adres poczty elektronicznej email: zsrjanow2@wp.pl
2. Oznaczenie Wykonawcy.
2.1 Na potrzeby niniejszego postępowania Wykonawcę – należy rozumieć jako osobę fizyczną, osobę
prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o
udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego.
2.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem
był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.2.1 Ilekroć w SIWZ znajdują się zapisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.2.2 Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się wspólników
spółki cywilnej.
2.2.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem.
2.2.4 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem. Upoważnienie do złożenia oferty przez wspólnika(ów) spółki
cywilnej może wynikać również z załączonego do oferty oryginału umowy spółki lub kopii umowy
spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie albo przez wszystkich wspólników
upoważnionych do reprezentowania spółki.
3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów rolniczych i
samochodów służbowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
1) benzyna bezołowiowa 95 – 300 litrów szacunkowo
2) oleju napędowego – 10 000 litrów szacunkowo
Zakup oleju napędowego - letni lub zimowy lub o podwyższonej jakości.
3.2. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych tankowanie pojazdów i
samochodów odbywać się będzie sukcesywnie w stacjach paliw wykonawcy, według aktualnych
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potrzeb Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby najbliższa stacja paliw zlokalizowana była nie
dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego;
3.3. W przypadku zlokalizowania stacji paliw dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego dopuszcza
się możliwość dostarczania przez Wykonawcę potrzebnej ilości paliwa do miejsca wskazania przez
zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznego przez zamawiającego przy spełnieniu
następujących warunków:
- minimalna ilość zamówionego telefonicznie paliwa – 50 (słownie „pięćdziesiąt”) litrów
- paliwo zostanie dostarczone w przeciągu 2 (słownie „dwóch”) godzin od momentu złożenia
zamówienia
- dostarczone paliwo powinno posiadać dokumenty poświadczające jego jakość zgodnie z wymogami
podanymi w specyfikacji zamówienia
- należy umożliwić dokładne odmierzenie ilości pobranego paliwa
- wymagane jest pozostawienie dokumentu zawierającego: datę tankowania; markę i numer
rejestracyjny pojazdu rolniczego lub samochodu; rodzaj i ilość pobranego paliwa; cenę paliwa po
uwzględnieniu rabatu; wysokość stałego rabatu za paliwo oraz podpis osoby dostarczającej jak
również podpis odbierającego.
3.4.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09100000-0 - paliwa
09134100-8 – olej napędowy (ON)
09132100-4 – benzyna bezołowiowa (Pb)
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
7. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
8. Termin wykonania zamówienia
12 miesięcy od dnia podpisania umowy
9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1 Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy Pzp:
9.1.1 posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów tj: Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję na obrót
paliwami ciekłymi (OPC), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ust. 1
pkt 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017, poz. 220)
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9.1.2 znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia,
9.1.3 dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia,
9.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla
potwierdzenia spełniania warunków opisanych w pkt 9.1.1 – 9.1.3 SIWZ, Zamawiający będzie oceniał
łącznie ich kompetencje lub uprawnienia, zdolność ekonomiczną lub finansową, zdolność techniczną
lub zawodową;
9.3 Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. W tym celu wykonawca wraz z ofertą przedstawia Zamawiającemu oryginał zobowiązania
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia
9.4 Zamawiający oceni czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zbada również czy wobec podmiotu
udostępniającego zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz w pkt. 10 SIWZ
9.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 9.3 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający wezwie
Wykonawcę do:
9.5.1 zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem lub podmiotami lub
9.5.2 zobowiązania się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.
9.3 SIWZ
9.6 Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
10 Wykluczenie Wykonawcy.
10.1 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, wobec których zachodzi, co
najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp
10.2 Zamawiający wykluczy również wykonawcę spełniającego następujące przesłanki określone w
art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp:
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10.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.poz.978, z późn. Zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. Zm.)
10.3 Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu,
uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp
10.4 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11 Dokumenty jakie składa wykonawca, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia, potwierdzenia, że oferowane dostawy
lub usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.
11.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca załącza
do oferty, aktualne na dzień składania ofert:
11.1.1 Oświadczenie - o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp sporządzone na podstawie
załącznika nr 2 i 3 do SIWZ
11.1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich
braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza w oświadczeniu, informacje o tych podmiotach.
11.1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcy realizację części zamówienia
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu
11.1.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie
oddzielnie dla każdego z nich.
11.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, oraz braku podstaw do wykluczenia
określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o
którym mowa w art. 26 ust 2 ustawy Pzp składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty:
11.2.1 W celu oceny spełniania warunków opisanych w pkt. 9.1.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć następujące dokumenty:
11.2.1.1. aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC), wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zgodnie z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
11.2.2 W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć następujące dokumenty:
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11.2.2.1 aktualny odpis 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;
11.2.2.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla każdego z nich oddzielnie.
11.2.2.3 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.1 – 9.1.3
SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w 11.2.2.1 SIWZ.
11.2.3 W terminie 3 od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy wykonawca przekazuje Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a 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.
11.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
11.3.1 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,
11.3.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
11.4 Dokument, o którym mowa w pkt. 11.3.2. SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11.3.1 SIWZ,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.5 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
11.3 SIWZ, 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 pkt. 11.4 SIWZ stosuje
się odpowiednio.
12 Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.
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13 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy SIWZ
dokonywane będą w złotych polskich
15 Opis sposobu przygotowania oferty.
15.1 Wymagania podstawowe.
15.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15.1.2 Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SIWZ.
15.1.3 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów)

określającego(ych)

status

prawny

Wykonawcy(ów)

lub

pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
15.1.4 Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
15.1.5 Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i
dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie.
15.1.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.1.7 Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
15.2 Forma oferty.
15.2.1 Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
15.2.2 Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
15.2.3 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
15.2.4 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
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więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
15.2.5 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego)
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
15.2.6 W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust
3 ustawy Wykonawca zobowiązany jest wskazać i odpowiednio oznaczyć (zaleca się wydzielenie
stron

zawierających

zastrzeżone

informacje

oraz

oznaczenie

ich

adnotacją

„tajemnica

przedsiębiorstwa”) w ofercie informacje, które nie mogą zostać ujawnione, a także wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
15.2.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem punktów 2.2.4 i
15.2.4 SIWZ. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ
powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do
oferty pełnomocnictwa.
15.2.8 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia
15.2.9 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
15.2.10 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
15.3 Zawartość oferty:
15.3.1 wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do SIWZ.
15.3.2 Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ obejmujące oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy;
15.3.3 Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 22a, do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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15.3.4 stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt 15.1.4 SIWZ – w przypadku, gdy
upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z
właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu; o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt 2.2.4.SIWZ;
15.3.5 w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 8 ust
3 ustawy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
15.4 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza składa na wezwanie
Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 11.2 SIWZ, dokumenty wymienione w pkt 11 SIWZ z
wyłączeniem Załącznika nr 4 do SIWZ.
15.5 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z
otwarcia ofert Wykonawca składa Załącznik nr 4 do SIWZ - obejmujący listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, albo braku przynależności do grupy kapitałowej.
16 Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ
16.1 Wyjaśnianie treści SIWZ.
16.1.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert – 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.
16.1.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
16.1.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku.
16.1.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej www.zsrjanow.edu.pl
16.2 Zmiany w treści SIWZ.
16.2.1 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej www.zsrjanow.edu.pl
16.2.2 Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
17 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
17.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul.
Białostocka 22, 16-130 Janów, sekretariat
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.05.2017 r. do godz. 10.00
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Czas pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30.-15.30
17.2 Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzezroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem
kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać następująco: Nie otwierać przed dniem 19.05.2017 r.
godz. 10:15”
17.3 Na kopercie(paczce) wewnętrznej oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
17.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
17.4.1 złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
17.4.2 złożenie oferty w innym niż określonym w pkt 17.1 miejscu,
17.4.3 złożenie oferty nie opisanej w sposób określony w pkt 18.2 – uniemożliwiający identyfikację
oferty, lub postępowania którego dotyczy.
17.5 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul.
Białostocka 22, 16-130 Janów, gabinet Dyrektora w dniu 19.05.2017 r. o godz. 10:15.
18 Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
18.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu
składania ofert.
18.2 Zmiana złożonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
18.3 Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
19 Tryb otwarcia ofert
19.1 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający otworzy zewnętrzne koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy "WYCOFANIE" celem weryfikacji tożsamości Wykonawcy który złożył
oświadczenie o wycofaniu oferty. Następnie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania
wewnętrznej koperty.
19.2 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
19.3 Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.
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19.4 W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3-4
ustawy.
19.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z
otwarcia ofert podając informacje o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy
20 Zwrot oferty złożonej po terminie.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
21 Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
22 Opis sposobu obliczenia ceny.
22.1 Cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ust 2 ustawy z dnia 09 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915)
22.2 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
22.3 Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
23 Kryteria oceny ofert.
23.1 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w SIWZ.
23.2 Ocenie punktowej zostaną poddane oferty wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich
oferty nie zostały odrzucone
23.3 W niniejszym postępowaniu Zamawiający oceniał będzie oferty na podstawie następujących
kryteriów i przyznanej im wagi:

Nazwa kryterium
cena
upust

znaczenie kryterium (%)
80
20

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez
komisję przetargową w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację:
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

cena brutto oferty najtańszej
cena brutto oferty badanej

x 80 = ilość punktów (C)

Wykonawca określi upust od ceny netto obowiązującej przez okres trwania umowy poprzez podanie
na formularzu oferty jego % wartości
Punkty za kryterium „upust” zostaną obliczone wg następującego wzoru:
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upust badanej oferty
upust max

x 20 = ilość punktów (U)

upust max - maksymalny zaoferowany w trakcie postępowania upust
Sumaryczna punktowa wartość oferty będzie wyliczana na podstawie wzoru:
W= C + U
23.4 Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał najwyższą
liczbę punktów w ocenie punktowej,
23.5 Jeżeli nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ (otrzymały taką
samą ilość punktów), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwanie tych wykonawców, którzy złożyli
te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
23.6 Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
24 Sposób oceny ofert.
24.1 Ocena złożonych ofert odbędzie się wyłącznie na podstawie wymaganych w treści SIWZ
oświadczeń i dokumentów.
24.2 Zamawiający dokona weryfikacji ofert, badając czy oferty:
a. nie podlegają odrzuceniu
b. zawierają rażąco niską cenę
24.3 Zamawiający dokona wstępnej oceny braku podstaw do wykluczenia.
24.4 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy oraz wykazu osób.
24.5 Sporządzi wstępny ranking ofert przyznając punkty w kryteriach określonych w SIWZ
24.6 Następnie do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający
skieruje wezwanie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 11 SIWZ mających potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia, spełnianie przez oferowane
dostawy lub usługi lub roboty budowlane wymagań zamawiającego określonych w treści SIWZ.
24.7 W przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,
brak podstaw do wykluczenia oraz spełniania przez oferowane dostawy lub usługi lub roboty
budowlane wymagań Zamawiającego określonych w treści SIWZ Zamawiający przestąpi do wyboru
oferty najkorzystniejszej
24.8 W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu, spełnieniu którejkolwiek z przesłanek wykluczenia, nie wykazaniu, że oferowane
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dostawy lub usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
Zamawiający skieruje wezwanie do wykonawcy, który uzyskał kolejny wynik w rankingu ofert.
24.9 W przypadku omyłek w obliczeniu ceny Zamawiający za podstawę poprawy przyjmie liczbę
jednostek miary i wskazaną przez Wykonawcę cenę jednostkową.
24.10 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy 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 towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
25 Odrzucenie oferty
25.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.
25.2 Zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu oferty, uwzględniał będzie okoliczności
wymienione w art. 89 ust 3 – ust 5 ustawy Pzp.
26 Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania
26.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie
zasady i kryteria określone w ustawie i SIWZ.
26.2 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
26.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
26.3.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
26.3.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ;
26.3.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;
26.3.4 unieważnieniu postępowania
26.4 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o których
mowa w pkt. 26.3.1. albo 26.3.4 również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
27 Środki ochrony prawnej
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27.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.
27.2 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 Ustawy Pzp. Szczegółowo zasady i terminy
wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180-186 Ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
27.2.1 określenia warunków udziału w postępowaniu;
27.2.2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
27.2.3 odrzucenia oferty odwołującego;
27.2.4 opisu przedmiotu zamówienia;
27.2.5 wyboru najkorzystniejszej oferty;
27.3 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp.
27.4 Skarga do sądu - przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na
orzeczenie Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art.
198a-198g Ustawy Pzp.
28 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
28.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt 28.2 i pkt 28.3.
Adres do korespondencji: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka
22, 16-130 Janów
Nr faxu: 85 7216216
Adres poczty elektronicznej email: zsrjanow2@wp.pl
28.2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty w
przypadkach określonych w ustawie Pzp, Wykonawca składa w formie pisemnej.
28.3. W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.
28.4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek
niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
28.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający
domniema, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu bądź adres poczty mailowej
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podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma
28.6 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Bogusław Zarzecki fax 85 7216216 email: zsrjanow2@wp.pl
29 Podwykonawstwo.
29.1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Wskazanie niniejszego ma nastąpić w Formularzu Oferty.
29.2 W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
29.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji (dotyczy usług lub robót budowlanych) Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawienia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy
29.4 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
29.5 Pozostałe postanowienia dotyczące podwykonawców określa wzór umowy Załącznik nr 5 do
SIWZ.
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CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV:
09100000-0 - paliwa
09134100-8 – olej napędowy (ON)
09132100-4 – benzyna bezołowiowa (Pb)
Przedmiotem Zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych, tj. benzyny bezołowiowej PB, oleju
napędowego (zwanych dalej „paliwami”) do pojazdów rolniczych i samochodów służbowych
należących do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie
Szacowana ilość :
benzyna bezołowiowa PB – do 500 litrów
olej napędowy (ON) – do 10 000 litrów
Powyższe ilości są danymi szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do zakupu w
w/w ilości litrów. Zamawiający zastrzega sobie, że może nie wykorzystać limitu ilościowego
przedmiotu zamówienia, bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany szacunkowych ilości w poszczególnych pozycjach, z
zastrzeżeniem, iż nie przekroczą one łącznie wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.
A. Zasady realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
2. Zakup paliwa będzie odbywał się według rzeczywistego zużycia (określonego w litrach)
3. W przypadku zlokalizowania stacji paliw nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego paliwa
będą tankowane tylko do stałych zbiorników paliwa w pojazdach rolniczych i samochodach
służbowych Zamawiającego.
4. W przypadku zlokalizowania stacji paliw dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego dopuszcza się
możliwość dostarczania przez Wykonawcę potrzebnej ilości paliwa do miejsca wskazania przez
zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznego przez zamawiającego przy spełnieniu
następujących warunków:
- minimalna ilość zamówionego telefonicznie paliwa – 50 (słownie „pięćdziesiąt”) litrów
- paliwo zostanie dostarczone w przeciągu 2 (słownie „dwóch”) godzin od momentu złożenia
zamówienia.

B. Zasady rozliczenia:
Rozliczanie zawartych transakcji odbywać się będzie bezgotówkowo dwa razy w miesiącu na
podstawie wystawionych faktur VAT za okresy 1-15 dnia miesiąca i od 16 do końca miesiąca. Do
każdej z faktur dostawca dołączy dokument wydania paliwa, który musi zawierać następujące
informacje: datę tankowania; markę i numer rejestracyjny pojazdu rolniczego lub samochodu; rodzaj i
ilość pobranego paliwa; cenę paliwa po uwzględnieniu rabatu; wysokość stałego rabatu za paliwo.
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Rozliczenie za dostawę paliw płynnych następować będzie w oparciu o cenę za 1 litra tankowanego
paliwa uwidocznioną na dystrybutorze w czasie tankowania pojazdu oraz deklarowany upust (rabat).

C. Dodatkowe informacje:
1. Paliwo winno spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9
października 2015 r . w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz.
1680 ) oraz odpowiednie normy PN-EN 228:2013-4 i PN-EN ISO 4259 lub równoważne.
2. Ponadto do oleju napędowego pobieranego w okresie zimowym, wykonawca będzie stosował olej o
parametrach oraz odpowiednie normy PN-EN 590:2013-12 lub równoważne w zakresach dla olejów
napędowych o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, zgodnie z wytycznymi ww.
rozporządzenia.
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Załącznikami do SIWZ są następujące wzory:
1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty
2. Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp
3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa
w art. 25a ust 1 ustawy Pzp
4 Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
5 Załącznik nr 5 Wzór umowy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

................................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW ROLNICZYCH I SAMOCHODÓW
SŁUŻBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W
JANOWIE
Nazwa i adres Wykonawcy / Pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie:
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:


Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących WARUNKACH CENOWYCH1:

Lp

Opis

A

B

1

benzyna
bezołowiowa 95
olej napędowy

2

Cena jednostkowa
brutto (w zł)za
1 litr

C

Cena brutto
1litra paliwa
Szacunkowa
Upust
z
ilość
w % uwzględnieniem
maksymalna
upustu
(w zł)

D

E

F

Wartość brutto
w zł

G
(E * F)

300 litrów
10 000 litrów
RAZEM (CENA
OFERTOWA)
w tym podatek VAT
(ogółem) w kwocie:

Wartość oferty brutto (za całość zamówienia) na dzień wypełniania oferty:
……………………………. złotych
(słownie: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..... złotych),
Akceptujemy określone w SIWZ: termin wykonania zamówienia i warunki płatności.


Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, akceptujemy go bez zastrzeżeń
i w wypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy

1
Wszystkie dane liczbowe (zarówno w złotych jak i procentowe) należy podać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku). Ceny jednostkowe brutto muszą uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia

19

na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez
zamawiającego.

Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr
.........................do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zgodnie z art. 11 ust. 4
ustawy zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty
zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

Zarejestrowane nazwy i adresy podmiotów występujących wspólnie:
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia
podwykonawcom:
L.P Zakres usług powierzonych do wykonania Podwykonawcom

7. Oświadczamy, że NAJBLIŻSZA STACJI PALIW znajduje się w:
…………………………………………………………..………………………………..….
adres

(miejsce, data)

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Zamawiający:
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W JANOWIE
Wykonawca:
…………………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW ROLNICZYCH I SAMOCHODÓW
SŁUŻBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W
JANOWIE
prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, oświadczam, co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 9
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której
określono warunki udziału w postępowaniu),

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w ………………………………………………………...……………..……..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),
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polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………….…………………………………………………………………………………………
………….…………………………………….., w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 3do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW ROLNICZYCH I SAMOCHODÓW
SŁUŻBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W
JANOWIE
prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp .
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ) spowodowane
…………………………………………………. …………………………………………………(opis).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

23

…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej
)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu,
tj.: …………………………………………………………………….………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W JANOWIE

...........................................
(oznaczenie wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Wykonawca:
…………………………………………..
………………………………………..…
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ubiegając się o udzielenie zamówienia
publicznego na:
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW ROLNICZYCH I SAMOCHODÓW
SŁUŻBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W JANOWIE
oświadczam, iż:
1. nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy *;
2. należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wraz z innym
wykonawcą/wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty tj. z wykonawcą/mi
(podać nazwę innego wykonawcy lub wykonawców, który należy do tej samej grupy kapitałowej i
złożył odrębną ofertę)*:
1) ……………………………………………………
i przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym Wykonawcą/Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wypełnić tylko jeśli
dotyczy):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
* - niepotrzebne skreślić
.....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej)

..........................................., dnia .........................
(miejscowość)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

WZÓR
UMOWA Nr ..............................
zawarta w dniu ........................................... w Janowie, pomiędzy :
Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie ul. Białostocka 22 16-130
Janów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Bogusława Zarzeckiego – p.
o. Dyrektora szkoły
a
……………………………………………………………………………………………...……
z
siedzibą
w
………………………………..……..…..………….
przy
ul.
……………..………………………………………………………..…,
kod poczt. ……………...…………………, zwanym/-ną dalej Wykonawcą, wpisanym/-ną
do
KRS/
ewidencji
działalności
gospodarczej
prowadzonej
przez
…………………………………………………………………………………………………...
Nr
…………,reprezentowanym/-ną
przez
……………………………............,
pełnomocnictwo nr………………………………………………
wspólnie zwanymi dalej Stronami, o następującej treści :
§1
Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004r
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164.)
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa paliw płynnych do pojazdów rolniczych i samochodów
służbowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.
Dostawa będzie realizowana w formie sprzedaży paliw w sieci publicznych stacji paliwowych
na terytorium Polski, którymi dysponuje Wykonawca, w wyniku tankowania bezpośrednio do
zbiorników pojazdów Zamawiającego.
Najbliższa stacja paliw zlokalizowana będzie nie dalej niż 5 km od siedziby Zamawiającego
tj. w …………………………………………………...
Lub) Dopuszczam możliwość dostarczenia potrzebnej ilości paliwa do miejsca wskazania
przez zamawiającego po złożeniu zamówienia telefonicznego przez zamawiającego przy
spełnieniu następujących warunków:
- minimalna ilość zamówionego telefonicznie paliwa – 50 l
- paliwo zostanie dostarczone w przeciągu 2 (słownie „dwóch”) godzin do momentu złożenia
zamówienia
- dostarczone paliwo powinno posiadać dokumenty poświadczające jego jakość zgodnie z
wymogami podanymi w specyfikacji zamówienia
- należy umożliwić dokładne odmierzenie ilości pobranego paliwa
- wymagane jest pozostawienie dokumentu zawierającego: datę tankowania; markę i numer
rejestracyjny pojazdu rolniczego lub samochodu; rodzaj i ilość pobranego paliwa; cenę
paliwa po uwzględnieniu rabatu; wysokość stałego rabatu za paliwo oraz podpis osoby
dostarczającej jak również podpis odbierającego.
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2. Opłaty za tankowania będą realizowane bezgotówkowo. Każde tankowanie będzie
dokumentowane przez Wykonawcę wydaniem osobie tankującej „potwierdzenia zakupu”,
zawierającego datę, rodzaj, ilość i cenę sprzedaży paliwa (obowiązującą na danej stacji w
dniu dokonania bezgotówkowej transakcji) oraz numer rejestracyjny pojazdu.
3. Ilość paliwa sprzedanego w okresie trwania Umowy wyniesie szacunkowo:
1) benzyny bezołowiowej 95 - 300 litrów,
2) oleju napędowego - 10 000 litrów,
4. Zamawiający ma prawo zrealizowania zakupu mniejszej ilości paliw niż określona w ust. 3
w zależności od potrzeb.
5. Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi dysponuje posiadają wymagane kwalifikacje
oraz że dysponuje stosownymi uprawnieniami i wyposażeniem, niezbędnymi do wykonania
Umowy, jak również że Umowa będzie wykonywana z należytą starannością.
6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych
informacji dotyczących stanu realizacji Umowy, jak również zawiadamiania o sytuacjach
wymagających podjęcia działań ze strony Zamawiającego.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za pobrane paliwo według dziennej ceny
sprzedaży, tj. ceny obowiązującej w dniu zakupu, pomniejszonej w przypadku paliw o
określony w ofercie, stały upust wynoszący:
a) ……………...% dla benzyny bezołowiowej 95;
b) ……………..% dla oleju napędowego;
2. Z tytułu realizacji dostaw paliwa Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie będące
iloczynem ilości dostarczanego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa po uwzględnieniu upustu.
3. Przewidywana wartość przedmiotu umowy według ceny zaoferowanej przez Wykonawcę
wynosi brutto .................................... zł (słownie: ................................................................
...............................................................................................................................................), w
tym podatek VAT ............% .................. zł (słownie: .....................................................
..................................................................................................................................................
4. Zmiana ceny paliw w trakcie umowy będzie następować w przypadku wzrostu lub spadku
ceny jednostkowej brutto 1 litra u Wykonawcy.
5. Za datę sprzedaży Strony uznają ostatni dzień okresu rozliczeniowego;
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu;
7. Zapłata należności będzie następowała według stanu za okresy rozliczeniowe od 1 do 15
dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 21 dni
od daty sprzedaży. Faktury powinny być przekazywane na adres szkoły.
8. Do każdej faktury VAT Wykonawca dołączy zestawienie transakcji faktycznie dokonanych
w danym okresie rozliczeniowym, zawierające dane, o których mowa w § 2 ust. 2. W
zestawieniu podana zostanie każda cena jednostkowa (wynikająca z danego potwierdzenia
zakupu), wartość upustu oraz cena jednostkowa pomniejszona o wartość upustu, a następnie
po przemnożeniu przez ilość paliwa oraz dokonaniu analogicznych obliczeń dla każdej
transakcji – zostanie ustalona końcowa wartość brutto do zapłaty przez Zamawiającego.
9. Za datę zapłaty należności Strony przyjmują datę uznania konta bankowego Wykonawcy.
10.W przypadku, gdy Zamawiający opóźni się z zapłatą jakiejkolwiek kwoty, do której
zapłaty jest zobowiązanym na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć
odsetki w ustawowej wysokości, za każdy dzień opóźnienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie, że ilości te mogą ulec zmniejszeniu, bez roszczeń
finansowych ze strony Wykonawcy.
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§4
OKRES TRWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony -12 miesięcy, od dnia podpisania umowy.
§5
PODWYKONAWSTWO (jeśli dotyczy)
1. Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres prac:
……………………………………………………………………....................………………
2. Pozostały zakres Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.
3. Wykonawca, Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest zobowiązany w trakcie
realizacji zamówienia publicznego do przedkładania Zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Wykonawca, Podwykonawca zamówienia o dostawy lub usługi przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.
5. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni, której przedmiotem są dostawy lub usługi uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego.
6. Przepisy ust. 4-5 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
7. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiającego.
8. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy paliwa o jakości zgodnej z obowiązującymi w
tym zakresie normami. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego odstępstw w jakości
paliwa od obowiązujących norm, obowiązuje następująca droga reklamacyjna: reklamacja
powinna być złożona na piśmie (dopuszczalna jest forma elektroniczna na adres:
……….....@......................, która zostanie potwierdzona pisemnie) i powinna zawierać
uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia reklamacji
Wykonawca ma 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie decyzji o odrzuceniu
lub uznaniu reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania
dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub operatora stacji
paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych
informacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia
poniesionej przez Zamawiającego szkody w wysokości udokumentowanej odpowiednimi
rachunkami/fakturami (np. za naprawę). Dla uniknięcia wątpliwości naprawienie szkody
przez Wykonawcę nie obejmuje utraconych przez Zamawiającego korzyści. Zakończenie
postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka możliwości dochodzenia swych
praw na drodze sądowej. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy lub
jego części podwykonawcy lub podwykonawcom, jeżeli zastrzegł to w ofercie. Za działania i
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zaniechania podwykonawcy lub podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne
działania i zaniechania.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Wykonawca może odstąpić od Umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z płatnościami w stosunku do
terminu określonego w § 3 ust. 3.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem
30 dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku gdy:
1) Wykonawca dostarcza paliwo o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi w tym
zakresie,
2) Wykonawca zaprzestaje prowadzenia działalności we wskazanej lokalizacji lub zostanie
wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze,;
3) nastąpi modernizacja, przebudowa, remont stacji, które uniemożliwiają zakup paliwa danej
lokalizacji przez okres minimum 15 dni, lub wyłączenia ze sprzedaży stacji określonej przez
Wykonawcę w ofercie jako najbliższa Zamawiającego
4) nie dysponuje środkami budżetowymi w wysokości niezbędnej do zapłacenia Wykonawcy
wynagrodzenia za przyszłe zakupy,
5) Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy w formie aneksu,
gdy:
- wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
- zmianie uległy: adres/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w
rejestrach publicznych,
- zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie
- zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i
usług
- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje
wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych świadczeń.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyny niezależnej od
Zamawiającego, jak również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% kwoty brutto
określonej w § 3 ust. 1. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych Zamawiający
wystawi Wykonawcy notę księgową (obciążeniową) na wysokość kwoty kar umownych. W
przypadku naliczenia kar umownych zostaną one potrącone z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
5. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów zakupów określonych w § 2
ust. 3 Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
odstępnego lub odszkodowania.
§8
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 %
wynagrodzenia ofertowego brutto,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (np. przestoju stacji paliw z powodu
awarii lub braku dostawy paliwa na telefon) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ofertowego
brutto za każdy dzień opóźnienia,
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c) za dostarczenie Zamawiającemu wadliwego paliwa, o nieodpowiedniej jakości w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy taki przypadek,
d) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w
wysokości 0,1% należnego Podwykonawcy wynagrodzenia ofertowego brutto za każdy
przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
e) nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego
brutto, za każdy przypadek nieprzedłożenia,
f) nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego brutto,
za każdy przypadek nieprzedłożenia,
3. Niezależnie od naliczania kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie może wyznaczyć dodatkowy
termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.
5. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 7 dni od dnia doręczenia noty
obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od
umowy w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy, z tym że art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych ma odpowiednio zastosowanie.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu
Stron wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144
ust. 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy, o której mowa w § 1 ust.1.
3. Wszystkie ewentualne spory, wynikające z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą
starały się załatwiać polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwy dla
rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1) zał. nr 1 – pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego (jeśli dotyczy),
2) zał. nr 2 – oferta Wykonawcy
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